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Marta Dzido: Do historii tych kobiet 
trzeba było się wręcz dokopywać. 
Kosztowało nas to ponad trzy lata 
poszukiwań. » STRONA 6

Dominik Kolorz: Projekt synergii 
węglowo-jądrowej przedstawiliśmy 
stronie rządowej. To bardzo obiecująca 
sprawa. » STRONA 5

Posłowie koalicji rządzącej odrzucili obywatelski projekt ustawy, która miała dać rodzicom możliwość 
decydowania o momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej przez ich dzieci. Dokument przepadł już w 
pierwszym czytaniu, mimo że podpisało się pod nim 300 tys. Polaków.

SZEŚCIOLATKI PRZEGRAŁY
Z BUTĄ POSŁÓW PO–PSL
N

ie prosimy o nic 
więcej, niż tylko 
o to, abyście usza-
nowali  nasze 
konstytucyjne 

prawo do decydowania o 
edukacji naszych dzieci – powie-
działa przed rozpoczęciem 
głosowania Karolina Elbanowska 
ze Stowarzyszenia Rzecznik 
Praw Rodziców, które złożyło 
w Sejmie projekt „Rodzice chcą 
mieć wybór”. Podkreśliła, że 
rodzice, którzy od kilku lat 
walczą o prawo do decydo-
wania o tym, kiedy ich dziecko 
rozpocznie naukę w szkole, czują 
się dyskryminowani. – Mówi 
się ostatnio wiele o 25 latach 
wolności. My tej wolności na 
swojej skórze nie odczuwamy. 
My czasami czujemy się częścią 
państwa opresyjnego – dodała 
Elbanowska.

Przez ponad półtorej godziny 
prosiła parlamentarzystów, żeby 
posłuchali rodziców, rozważyli 
przytaczane przez nich argu-
menty i skierowali projekt 
ustawy do dalszej dyskusji w 
komisjach sejmowych. Nie udało 
się, posłowie PO i PSL zreali-
zowali zaplanowany wcześniej 
partyjny scenariusz i odrzucili 
obywatelski projekt. Po raz 
kolejny pokazali Polakom, że 
w ważnych dla siebie sprawach 
nie mają nic do powiedzenia, bo 
to koalicja rządząca wie lepiej, 
co jest dobre dla społeczeństwa 
i to ona podejmuje decyzje.

Bez prawa głosu
Projekt ustawy „Rodzice 
chcą mieć wybór” jest już 
trzecią inicjatywą obywa-
telską Stowarzyszenia Rzecznik 
Praw Rodziców wrzuconą do 
kosza przez posłów PO i PSL. 
Pierwszy projekt „Sześciolatki 
do przedszkola” trafi ł do Sejmu 
w 2011 roku, czyli dwa lata 
po przegłosowaniu ustawy 
wprowadzającej obniżenie 
wieku szkolnego. W projekcie 

znalazły się zapisy dotyczące 
nie tylko zniesienia obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków, ale 
także ograniczenia możliwości 
likwidacji i prywatyzacji szkół 
bez zgody lokalnej społecz-
ności oraz objęcia edukacji 
przedszkolnej subwencjami. 
Projekt ustawy przeszedł w 
pierwszym czytaniu, lecz potem 
został odrzycony. Natomiast w 
listopadzie 2013 roku przepadł 
obywatelski wniosek o przepro-
wadzenie ogólnopolskiego refe-
rendum oświatowego. Pomysł 
zorganizowania głosowania 
w tej sprawie poparło ponad 

milion osób. Stowarzyszenie 
proponowało, by podczas 
głosowania Polacy odpowie-
dzieli na 5 pytań dotyczących 
rządowej reformy oświaty 
m.in. zniesienia obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków i 
przywrócenia w liceach ogól-
nokształcących pełnego kursu 
historii i innych przedmiotów.

Polskie standardy
Taka sama sytuacja miała miejsce 
w marcu 2012 roku, kiedy 
Sejm odrzucił wniosek NSZZ 
Solidarność o zorganizowanie 
ogólnopolskiego referendum w 

sprawie wieku emerytalnego. 
Pod tym wnioskiem podpisało 
się 2,5 mln Polaków. Ich głosy 
zostały zlekceważone przez 
posłów już podczas pierwszego 
czytania projektu. Za odrzuce-
niem wniosku opowiedzieli się 
parlamentarzyści PO i PSL, a 
Ruch Palikota wstrzymał się od 
głosu. Solidarność chciała, by 
Polacy w drodze głosowania 
zdecydowali, czy chcą wydłu-
żenia wieku emerytalnego do 
67 lat. Odrzucając wniosek, 
posłowie nie dali im takiej 
szansy, a kilka miesięcy później 
ustawa emerytalna weszła w 

życie. Od 1989 roku w Polsce 
nie odbyło się ani jedno refe-
rendum z inicjatywy obywateli. 
Inaczej jest np. w Szwajcarii, 
gdzie pod głosowanie poddaje 
się najważniejsze dla miesz-
kańców tego kraju sprawy.

Zdaniem Rafała Górskiego 
z Instytutu Spraw Obywatel-
skich sposób w jaki koalicja 
rządząca traktuje ustawodawczą 
inicjatywę obywatelską oraz 
obywatelskie wnioski o refe-
rendum świadczy o tym, że 
w Polsce nie ma rzeczywi-
stego dialogu społecznego. 
A mówienie przez PO i PSL, 

że taki dialog jest potrzebny, 
to tylko fikcja. – Dialog jest 
tylko wtedy, gdy projekty 
obywatelskie są zbieżne z tym, 
co koalicja myśli. Jeśli nie są 
zbieżne, trafi ają do kosza. Tu 
nie chodzi o to, żeby propo-
zycje zawarte w projektach 
obywatelskich były przyjmo-
wane w stu procentach, ale o 
to by pokazywać, że jest wola 
do rozmowy i znajdowania 
rozwiązań wypracowanych 
wspólnie ze społeczeństwem. 
Tego w tej chwili nie ma – ocenia 
Rafał Górski.

AGNIESZKA KONIECZNY
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INNI napisaliKRÓTKO 
Strażacy na spotkaniu z minister
» DO 20 MARCA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
Teresa Piotrowska ma rozpatrzyć postulaty Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ Solidarność, dotyczące m.in. poprawy 
warunków pracy i płacy funkcjonariuszy straży pożarnej. Takie 
zobowiązanie szefowa resortu złożyła 3 marca podczas spotkania 
przedstawicielami KSP.
Związkowcy poinformowali minister Piotrowską, że strażacy oczekują 
przede wszystkim na pilną realizację postulatów w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń dla funkcjonariuszy straży pożarnej oraz podwyższenia 
im kwoty stawek za nadgodziny z 60 do 100 proc. – Te żądania są 
jak najbardziej uzasadnione, bo pensje strażaków zamrożone zostały 
jeszcze w 2008 roku. Od lat rząd w ogóle nie reaguje na postulaty 
dotyczące rewaloryzacji naszych wynagrodzeń. Wciąż też domagamy 
się rzetelnych płac za nadgodziny, bo 60-procentowe stawki za czas 
pracy ponad normę są dla nas po prostu krzywdzące, chociażby ze 
względu na charakter naszego zawodu – wyjaśnia Damian Kochoń, 
przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. 
Wśród postulatów związkowcy zamieścili również żądanie dotyczące 
zwiększenia budżetów komend miejskich i powiatowych straży 
pożarnej. – Poinformowaliśmy panią minister, że środki, którymi 
dysponujemy, nijak się mają do potrzeb naszych jednostek. Coraz 
więcej pieniędzy pochłaniają miesięczne koszty utrzymania komend. 
Aby dopiąć budżety, komendanci oszczędzają m.in. kosztem liczby 
etatów i premii dla strażaków – informuje Damian Kochoń. 
Spotkanie ze związkowcami z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
Solidarność to efekt akcji protestacyjnej przeprowadzonej przez 
strażaków przed Sejmem w grudniu ubiegłego roku. Minister 
Piotrowska zaproponowała wówczas zorganizowanie spotkania w 
sprawie postulatów protestujących. 

OPRAC. BG

LICZBA tygodnia

12 proc.
– tyle według szacunków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa 
bezrobocia w lutym i w stosunku do 
poprzedniego miesiąca nie uległa zmianie. W 
pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, 
lubuskim, mazowieckiem, warmińsko-
mazurskim i zachodniopomorskim, była 
niższa niż na początku roku.
Jak poinformował szef resortu pracy 
Władysław Kosiniak-Kamysz na koniec 
lutego w urzędach pracy zarejestrowanych 
było 1 919,6 tys. osób. W porównaniu 
do lutego poprzedniego roku ich liczba 
zmniejszyła się o 336 tys.

A
nno Domini 1474 w Bazylei odbył się 
głośny proces koguta oskarżonego 
o to, że zniósł jajko. Dopuszczenie 

się przez podsądnego czynu kogutom 
zabronionego potwierdzili świadkowie 
i opinia biegłych. Jako że z jaj złożonych 
nielegalnie przez mieszkańca kurnika 
płci męskiej wykuwają się bazyliszki, 
podsądny nie mógł liczyć na ułaska-
wienie, amnestię czy choćby wyrok w 
zawiasach. Prawomocnym wyrokiem 
sądu bez prawa apelacji nikczemny nielot 
został spalony na stosie. 

Pomysł, aby ukatrupić koguta za 
rzekomą nielegalną produkcję nabiału 
niekoniecznie się Szwajcarom udał. Za to 
później kombinowali już znacznie lepiej. 
Wymyślili sobie neutralność, czekoladę w 
tabliczkach, najlepsze na świecie zegarki, 
zakaz handlu w niedzielę i mnóstwo 
innych ułatwiających życie wynalazków. 
Wykombinowali też, że demokracja działa 
najlepiej wtedy, gdy obywatele mają rzeczy-
wisty udział w sprawowaniu władzy. W 
Szwajcarii o ważnych dla siebie sprawach 
ludzie decydują sami w referendach. 
Dzięki temu obywatele mają poczucie 
podmiotowości i odpowiedzialności za 
własny kraj, a politykom nie przewraca 
się w głowach od nadmiaru władzy. 

W ostatnią niedzielę mieszkańcy Szwaj-
carii w referendum posłali na drzewo 
pomysł partii zielonych, aby VAT zastąpić 
podatkiem od nieodnawialnych źródeł 
energii takich jak ropa, węgiel czy gaz. Jak 
podobne pomysły potraktowano u nas, 
wszyscy doskonale pamiętamy. Politycy 
zdecydowali sami, a zdania obywateli nikt 
nie chciał słuchać. Nie pomogło tłuma-
czenie, że za ekologiczne wariactwa słony 
rachunek zapłaci gospodarka i społeczeń-
stwo. Nie pomogły głosy naukowców 
mówiące, że obwinianie przemysłu o 
ocieplenie klimatu jest równie sensowne 
jak posądzanie koguta o zniesienie jajka. 
Szwajcarzy zachowali zdrowy rozsądek i 
nie pozwolili, aby w imię ekologicznych 
mrzonek ktoś zniszczył ich przemysł, 
odebrał im miejsca pracy i dwukrotnie 
podniósł cenę energii. U nas politycy wiedzą 
lepiej i bezmyślnie przyklepują kolejne 
wariactwa unijnej polityki klimatycznej. 

U nas politycy wiedzą też lepiej od 
rodziców, co jest dobre dla dzieci. 5 marca 
głosami posłów PO i PSL Sejm odrzucił w 
pierwszym czytaniu obywatelski projekt 
ustawy przywracający rodzicom prawo 
wyboru, czy posłać dziecko do szkoły w 
wieku 6, czy 7 lat. Podpisy 300 tys. obywa-
teli koalicja wyrzuciła do kosza bez mrug-
nięcia okiem. Podobnie zrobiła wcześniej z 
wnioskiem o referendum i z innym obywa-
telskim projektem w tej sprawie. Łącznie 
pod inicjatywami w sprawie obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków podpisało się 
ponad 1,5 mln obywateli. 

Politycy ten donośny głos społeczeństwa 
zignorowali. Nie wycofali się ze szkodliwej 
„reformy” edukacji, bo wówczas musieliby 
się przyznać do porażki, a na to szczególnie 
w roku wyborczym pozwolić sobie nie 
mogą. Za ich arogancję zapłacą maluchy, 
które będą siedzieć w nieprzystosowanych 
do ich potrzeb szkołach. Często do późnego 
wieczora, bo po tym jak polikwidowano 
znaczną cześć szkół, pozostałe muszą 
pracować na dwie zmiany. Zapłacą rodzice, 
którzy decyzji pań i panów posłów mogą 
się tylko podporządkować, zgrzytając 
zębami z bezsilności.

Cywilizowane kraje potrafi ły ewoluować 
od systemu, który pali koguty na stosie 
w imię zabobonu, do ustroju, w którym 
obywatele traktowani podmiotowo mają 
decydujący głos, a politycy pełnią wobec 
nich służebną rolę. My wypracowaliśmy 
system, w którym w imię partyjnego 
interesu poświęca się dobro sześcioletnich 
maluchów.

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esm
en

Rosyjski gaz 
najdroższy w Polsce

P
olska płaci za rosyjski gaz najwięcej 
spośród wszystkich krajów UE – wynika 
z informacji cytowanych przez media 

za rosyjską agencją prasową Interfax. 
Dotychczas pełna informacja na temat 

kwot, jakie PGNiG płaci Gazpromowi za 
gaz nie była podawana do wiadomości 
publicznej. Polska w 2013 roku płaciła 
Gazpromowi za 1000 m3 gazu 429 USD, a 
2014 roku 379 USD. Tymczasem średnia cena 
rosyjskiego gazu sprzedawanego Europie 
(wraz z Turcją, ale bez państw bałtyckich) 
wynosiła w tych latach 385 i 341 USD za 
1000 m3. Niemcy w latach 2013-2014 płacili 
za gaz. 366 i 323 USD, Włosi 399 i 341 USD, 
a Francuzi 404 i 338 USD. 

Przez duże zróżnicowanie cen gazu 
dla poszczególnych państw UE polskim 
firmom opłaca się sprowadzać rosyjski 
gaz z Niemiec, korzystając np. z rewersu 
wirtualnego na gazociągu jamalskim. Tą 
rurą rosyjski gaz płynie przez Polskę do 
Niemiec, ale unijne przepisy pozwalają 
na papierze odwrócić kierunek przesyłu. 
Dzięki tym przepisom polski importer 
może kupić gaz w Niemczech i zamówić 
jego „wirtualny” transport do punktów 

połączenia jamalskiej rury z polską siecią 
gazociągów we Włocławku lub we Lwówku 
koło Poznania. Tutaj partię surowca wysłaną 
wirtualnie z Niemiec importer wymienia 
na gaz fi zycznie dostarczony z Rosji. W 
ten sposób na dostarczaniu gazu do Polski 
zarabiają i Rosjanie, i Niemcy.

Młodzi chcą 
uciekać z kraju

70 
proc. ubiegłorocznych matu-
rzystów marzy o wyjeździe z 
Polski – podał dziennik Fakt. 

71 proc. tych, którzy już wyjechali, nie 
chce wracać do kraju. 

Za granicę wyjeżdżają już nie tylko 
osoby z kiepskim wykształceniem, które 
w Polsce nie mogą liczyć na dobrze płatną 
pracę. Coraz częściej emigrują młodzi i 
świetnie wykształceni ludzie. 

Z wyliczeń Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, że pod koniec 2013 r. 
za granicą przebywało 2,19 mln Polaków. 
To dokładnie o 1,2 mln więcej niż w 2004 
roku, w chwili wejścia Polski do UE. Według 
badań Ipsos dla Polish City Club aż 41 proc. 
Polaków mieszkających na Wyspach chce 
się starać o brytyjskie obywatelstwo. Jak 
podaje Fakt, 90 proc. Polaków mieszka-

jących na Wyspach ma mniej niż 44 lata. 
Średnia liczba dzieci rodzonych przez 
Polki w Wielkiej Brytanii wynosi 2,1. W 
Polsce ten sam wskaźnik kształtuje się na 
poziomie 1,3. 

Kolejne sklepy 
znikają z rynku

W 
ubiegłym roku z polskiego rynku 
zniknęło aż 7 tys. sklepów. To 
największy spadek od 2012 

roku. w poprzednich latach rynek handlu 
detalicznego kurczył się średnio o 6 tys. 
obiektów – podaje portal dziennik.pl.

W 2014 roku liczba sklepów skurczyła 
się z 314 tys. do 307 tys. Najwięcej placówek 
handlowych uległo likwidacji w branży 
komputerowej i RTV. Od 2009 roku z rynku 
zniknęła jedna trzecia tego typu sklepów. Z 
kolei o jedną czwartą w tym okresie zmalała 
liczba funkcjonujących w Polsce sklepów 
spożywczych. Ucierpiały również księgarnie. 
W ciągu ostatnich pięciu lat zamknięto 67 
tys. tego typu placówek. Jedyną kategorią 
placówek handlowych, których przybyło 
w ubiegłym roku są sklepy sprzedające 
alkohol. W 2014 roku otwarto 90 nowych 
sklepów monopolowych. 

OPRAC. ŁK

Jako że z jaj złożonych 
nielegalnie przez mieszkańca 
kurnika płci męskiej wykuwają 
się bazyliszki, podsądny nie 
mógł liczyć na ułaskawienie.

Przypominamy o zbiórce podpisów pod kandydaturą 
przyjaciela śląsko-dąbrowskiej Solidarności Pawła Kukiza 
w wyborach prezydenckich. 

Paweł jest wielkim sympatykiem naszego związku. 
Był z nami i mocno wspierał podczas regionalnego soli-
darnościowego strajku generalnego przed dwoma laty. 
Wspólnie z członkami śląsko-dąbrowskiej Solidarności, 
ramię w ramię uczestniczył w ogólnopolskich i regional-
nych akcjach protestacyjnych. Stawał w obronie naszych 
kopalń. W odróżnieniu od wielu establishmentowych 
polityków nie kalkulował, czy mu się to opłaca, czy nie. 
Był i jest z nami, bo czuje, tak samo jak my, że w sporze 
pomiędzy władzą a ludem, rację ma zawsze lud. Zawsze 
mogliśmy na Pawła liczyć.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
podjął decyzję o wsparciu Pawła Kukiza w zbiórce podpisów 
potrzebnych do tego, aby mógł formalnie zostać zarejestro-
wany przez Państwową Komisję Wyborczą jako kandydat 
na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Potrzebnych jest 
100 tys. podpisów. Czasu zostało bardzo niewiele. Podpisy 
muszą zostać złożone w PKW do 26 marca.

Paweł Kukiz jest kandydatem obywatelskim. Nie ma 
za sobą partyjnych struktur, ani pieniędzy na kampanię 
wyborczą pochodzących z państwowych dotacji dla partii 
politycznych. Jego zapleczem jesteśmy my – obywatele. 
Tylko od naszego zaangażowania zależy, czy uda się pod 
jego kandydaturą zebrać wymaganą liczbę podpisów. 

Zbieramy podpisy dla Pawła
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Podwyżki i nagrody w Ficomirros
» PRAWIE 100 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI do płacy 
zasadniczej otrzymają wraz z wypłatą za kwiecień  
pracownicy spółki Ficomirrors z Dąbrowy Górniczej. 
Do 10 marca każdemu z nich wypłacona zostanie 
nagroda z zysku za 2014 rok o wartości 1500 zł 
brutto. Podpisane 25 lutego porozumienie płacowe 
pomiędzy pracodawcą a związkowcami z Solidar-
ności gwarantuje też załodze premię na święta 
Bożego Narodzenia w wysokości 1000 zł brutto. 
Same podwyżki nie są duże, ale za to wynegocjo-
waliśmy dwie porządne nagrody pieniężne. Nic 
dziwnego, że ludzie są bardzo zadowoleni. Myślę, że 
doceniają to, że każdego roku dzięki naszym stara-
niom ich zarobki rosną – mówi Aleksander Jacuniak, 
przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związ-
kowej NSZZ Solidarność w spółce Magneti Marelli w 
Sosnowcu, obejmującej zasięgiem swojego działania 
również pracowników Ficomirrors.
Przewodniczący informuje, że pracodawca zobowiązał 
się również do utrzymania w tym roku kart upraw-
niających pracowników do zakupu w sklepach arty-
kułów spożywczych. Każda z nich zasilana będzie na 
kwotę 190 zł miesięcznie.
Dąbrowska spółka Ficomirrors zajmuje się produkcją 
lusterek samochodowych oraz zbiorników do spryski-
waczy. Zakład zatrudnia około 700 pracowników.

Podwyżki w Valeo Lighting Systems 
» OD 90 ZŁ DO 180 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI 
do płacy zasadniczej otrzymają w marcu z wyrówna-
niem od stycznia pracownicy spółki Valeo Lighting 
Systems w Chrzanowie. Od 1 lipca w zakładzie 
wzrośnie też minimalne wynagrodzenie z ustawowej 
stawki 1750 zł brutto do 1900 zł brutto. To najważ-
niejsze zapisy porozumienia płacowego wynegocjo-
wanego z pracodawcą przez zakładową Solidarność. 
– Zapewniliśmy ludziom podwyżki wyższe niż w 
zeszłym roku i sądzę, że są zadowoleni. Wzrost płac 
nie jest jednakowy, bo został uzależniony od oceny 
rocznej, wystawianej przez pracodawcę – mówi 
Sebastian Pająk, przewodniczący zakładowej Soli-
darności. – Zdecydowanie najtrudniejsze okazały 
się rozmowy na temat podniesienia minimalnego 
wynagrodzenia w zakładzie. Pracodawca propo-
nował 1900 zł, my upieraliśmy się przy kwocie 
2000 zł. Odpuściliśmy, gdy zorientowaliśmy się, 
że w negocjacjach wyczerpaliśmy już możliwości 
fi nansowe zarządu spółki na ten rok – dodaje 
Pająk. W porozumieniu płacowym znalazł się 
również zapis o wypłacie jednorazowej nagrody 
300 zł brutto dla pracowników zatrudnionych przed 
31 grudnia 2008 roku. Tzw. premia za staż pracy 
będzie wypłacona w czerwcu. 
Chrzanowska spółka Valeo Lighting Systems produ-
kuje systemy oświetlenia do samochodów. Zakład 
zatrudnia ponad 1400 pracowników. 

Wyższe dotacje w Promecie
» O BLISKO 45 PROC. W STOSUNKU do ubie-
głego roku wzrosły kwoty indywidualnych dotacji 
do sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych 
pracowników ze Spółdzielni Niewidomych Promet w 
Sosnowcu. Taki korzystny fundusz rehabilitacyjny dla 
załogi na 2015 rok wypracowały w lutym wspólnie z 
pracodawcą działające w fi rmie związki zawodowe.
– Pod koniec 2014 roku zorientowaliśmy się, że z 
PFRON otrzymaliśmy więcej środków na przejazdy 
pracowników do pracy. Uznaliśmy, że w 2015 roku z 
tej rezerwy ludzie dostaną wyższe dotacje – wyjaśnia 
Maria Ferdynus, przewodnicząca zakładowej Soli-
darności. Dotacja dla pracowników z I stopniem 
niepełnosprawności wzrosła z 900 zł do 1300 zł. 
Wzrost dofi nansowania z 700 zł do 1000 zł odno-
towali pracownicy z II stopniem niepełnosprawności. 
Dotacje dla pracowników z III stopniem niepełno-
sprawności podwyższone zostały z 400 zł do 700 zł. 
W tym roku pracownicy z niepełnosprawnością będą 
też mogli skorzystać z pożyczek m.in. na likwidację 
barier utrudniających im funkcjonowanie. 
Spółdzielnia Niewidomych Promet zatrudnia blisko 
250 pracowników, w tym ponad 70 proc. osób 
niepełnosprawnych. Ponad 30 proc. z nich stanowią 
osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.

OPRAC. BG

KRÓTKO Szefowie śląsko-dąbrowskiej i podbeskidzkiej Solidarności zaapelowali do zarządu 
Fiata o podjęcie rozmów w sprawie podwyżek płac. W przeciwnym razie zapowiadają 
zaostrzenie akcji protestacyjno-strajkowych w zakładach grupy i spółkach kooperujących.

Wspólny apel w sprawie konfl iktu w FAP

W
spólny apel Domi-
nika Kolorza i 
Marka Bogusza 
z o s t a ł  p r z e -
słany również 

do europejskich władz koncernu. 
Przewodniczący wskazują, że 
unikanie dialogu społecznego 
przez kierownictwo tyskiej fabryki 
może doprowadzić do protestów 
podobnych do tych, z jakimi 
niedawno mieliśmy do czynienia w 
górnictwie. – Uporczywe łamanie 
elementarnych zasad dialogu 
społecznego w spółkach górni-
czych doprowadziło w ostatnim 
czasie do wybuchu wielodniowych 
akcji protestacyjnych i strajków 
w kopalniach. Do podobnych 
protestów i strajków może dojść 
wkrótce w zakładach Fiat Auto 
Poland i w fi rmach kooperujących 
z FAP. Z tej samej przyczyny – z 
powodu lekceważenia przez praco-
dawców reprezentantów strony 
społecznej, z powodu łamania 
praw pracowniczych i związko-
wych – napisali we wspólnym 
wystąpieniu liderzy związkowi.

Przewodniczący zarzucają zarzą-
dowi FAP blokowanie procedur 
wynikających z ustawy o sporach 
zbiorowych, która daje związkom 
zawodowym prawo do rokowań 
płacowych z pracodawcą. – Wspie-
rając organizacje związkowe NSZZ 
Solidarność w polskich zakładach 
Fiata i spółkach zależnych, podej-
miemy wszelkie możliwe działania 
z solidarnościowymi akcjami 
protestacyjnymi włącznie, aby 
skłonić kierownictwo spółki do 
przestrzegania obowiązujących 
w Polsce praw i norm dialogu 
społecznego. Nie chcielibyśmy, aby 
wizerunek koncernu Fiata, który 
jest znaczącym pracodawcą na 

terenie naszych regionów, ucierpiał 
z powodu błędów zarządzających 
FAP – czytamy w treści apelu.

6 i 9 marca Solidarność zorgani-
zowała pikiety przed tyską fabryką 
Fiata, w których poza pracow-
nikami zakładu wzięli udział 
członkowie związku z innych 
zakładów i branż. – Zarząd nie 
podejmuje rzeczowych negocjacji, 
nie chce rozmawiać o podwyż-
kach. Jeżeli tych negocjacji nie 
będzie, rozpoczniemy strajk. Nie 
mamy innego wyboru. Działania 
pokojowe już były – mówiła 
podczas demonstracji 6 marca 

Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
Solidarności w Fiat Auto Poland.

Od 5 marca w zakładzie prowa-
dzony jest protest włoski pole-
gający na skrupulatnym prze-
strzeganiu wszelkich procedur 
oraz norm podczas pracy. Na 
znak poparcia dla postulatów 
zgłoszonych przez Solidarność 
pracownicy przypięli do ubrań 
roboczych czerwone wstążeczki. 
Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem 13 marca w spółce 
Magneti Marelli, a 19 marca w Fiat 
Auto Poland i Sistema Poland ma 
zostać przeprowadzony strajk.

Solidarność w FAP domaga się 
podwyżek wynagrodzeń w wyso-
kości 500 zł brutto dla wszystkich 
pracowników z wyrównaniem 
od 1 stycznia 2015 roku. Kolejny 
postulat dotyczy dostosowania 
poziomu zatrudnienia do wielkości 
produkcji. Na przełomie stycznia i 
lutego w tyskiej fabryce Fiata oraz 
w spółkach kooperujących Solidar-
ność zorganizowała referendum, w 
którym pracownicy zdecydowali o 
rozpoczęciu akcji strajkowej. W FAP 
95 proc. głosujących opowiedziało 
się za tą formą protestu.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Solidarność z AMP wsparła pracowników Polskich Lin
Solidarność z ArcelorMittal Poland 
w Sosnowcu objęła związkową 
ochroną pracowników z miej-
scowej Fabryki Polskie Liny. – 
Zwrócili się do nas o pomoc, bo 
od miesięcy nie dostają pensji, 
pracują w fatalnych warunkach. 
W lutym zorganizowali strajk, 
a w odpowiedzi prezes zwolnił 
większość załogi. Wycofał się z 
tych zwolnień, bo brakowało rąk 
do pracy. Obecnie nie ma z nim 
żadnego kontaktu – informuje 
Mieczysław Czarnecki, przewod-
niczący Solidarności w AMP. 

5 marca związkowcy pisemnie 
poinformowali pracodawcę, że 
w Polskich Linach funkcjonuje 
NSZZ Solidarność. Zwrócili się 
też o udostępnienie m.in. regu-
laminu wynagradzania i zakła-
dowego funduszu świadczeń 
socjalnych. Odpowiedzi jak dotąd 
nie otrzymali. – Wiemy tylko, że 
pracodawca jest nieobecny w 
zakładzie. Za luty pracownicy 
znowu nie dostali wypłat. Od 
ubiegłego tygodnia przebywają 
na urlopach i postojowym, bo 
w spółce odcięte zostały już 

wszystkie media – mówi Mieczy-
sław Czarnecki.

Na początku lutego ponad 
100-osobowa załoga Polskich 
Lin odmówiła podjęcia pracy 
i przez kilka dni strajkowała 
przed fabryką. Pracownicy doma-
gali się m.in. wypłaty pensji, 
których nie otrzymują już od 
grudnia ubiegłego roku, zaległych 

wynagrodzeń za nadgodziny 
oraz uiszczenia przez praco-
dawcę składek do ZUS, z którymi 
fi rma zalega już od trzech lat. 
Załoga protestowała też prze-
ciwko skandalicznym warunkom 
bhp w Polskich Linach. – Ludzie 
pracowali w nie ogrzewanych 
halach, a stan techniczny maszyn 
produkcyjnych w Polskich Linach, 

delikatnie mówiąc, pozostawia 
wiele do życzenia – zaznacza 
przewodniczący. 

Za zorganizowanie strajku 
w zakładzie pracodawca ukarał 
większość pracowników wypo-
wiedzeniami, głównie dyscypli-
narnymi. Zaraz potem wycofał się 
z nich, bo w spółce nie miał kto 
pracować. – Część pracowników nie 
chciała mieć z tym zakładem już 
nic wspólnego. Postanowili szukać 
pracy gdzie indziej. Ci, którzy 
zostali, od razu podjęli decyzję o 
zorganizowaniu się. Zrozumieli, że 
muszą mieć reprezentację, która 
będzie broniła ich interesów. Nie 
mając w tym zakresie żadnych 
doświadczeń, swoje problemy 
pracownicze powierzyli naszej 
organizacji – wyjaśnia Mieczy-
sław Czarnecki. Do tej pory do 
Solidarności w Polskich Linach 
zapisało się ponad 30 osób. 

Fabryka Polskie  Liny w 
Sosnowcu produkuje liny do 
kopalń głębinowych i odkrywko-
wych. Zakład został zbudowany 
w latach 80. XIX wieku.

BEA
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9 marca delegacje członków śląsko-dąbrowskiej Solidarności odwiedziły biura posłów Platformy 
Obywatelskiej z naszego regionu. Większość parlamentarzystów była nieobecna, a przygotowaną przez 
związkowców petycję odebrali pracownicy biur.

Trudno zastać posła w jego biurze 
O

dwiedziliśmy biura 
większości posłów 
PO z naszego 
regionu. Chcie-
liśmy ich prze-

konać do tego, aby wpłynęli 
na rząd, żeby wreszcie zaczął 
szanować głos obywateli i żeby 
dialog społeczny w naszym kraju 
wreszcie zaczął wyglądać tak, 
jak wygląda w cywilizowanym 
świecie – powiedział Mirosław 
Truchan, wiceprzewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
po wizycie w Regionalnym 
Biurze Poselskim Platformy 
Obywatelskiej w Katowicach. 
Żadnego posła PO nie zastali, 
petycję odebrali pracownicy 
biura.

W katowickim biurze poseł 
Elżbiety Pierzchały nie było 
ani parlamentarzystki, ani 
żadnego pracownika. Związ-
kowcy swoją petycję przykleili 
do zamkniętych drzwi. – Popy-
taliśmy w budynku, w którym 
mieści się biuro pani poseł, 
czy ktoś w ogóle tam bywa. 
Dowiedzieliśmy się, że jeżeli 
ktoś przychodzi, to raczej w 
godzinach popołudniowych, 
ale najczęściej nie ma w nim 
nikogo – mówi Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca śląsko-
-dąbrowskiej „S”.

Zamknięte było również 
biuro Krystyny Szumilas w 
Gliwicach. Na jego drzwiach 
nie ma nawet informacji o 
godzinach urzędowania. 
Jest jedynie numer telefonu 
kontaktowego. – Zadzwoni-
liśmy pod ten numer. Pani 
asystentka powiedziała, że 

przyjdzie dopiero o godz. 10.00. 
Gdy w końcu się pojawiła, 
usłyszeliśmy, że pani poseł 
Szumilas dziś nie będzie, bo 
ma ważne spotkanie – mówi 
Beata Piotrowska z biura tere-
nowego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w Gliwicach. W 
pszczyńskim biurze lidera 
regionalnych struktur PO 
Tomasza Tomczykiewicza był 
tylko jego pracownik, podobnie 
jak w dąbrowskim biurze 
poseł Beaty Małeckiej-Libery. 
W biurze minister edukacji 

Joanny Kluzik-Rostkowskiej 
w Żorach nie było nikogo.

Tylko czterech posłów 
udało się zastać na dyżurach. 
Obecny w swojej siedzibie w 
Jastrzębiu-Zdroju był poseł 
Krzysztof Gadowski. – Rozma-
wialiśmy bardzo krótko, bo pan 
poseł zaznaczył, że się spieszy. 
Umówiliśmy się na kolejne 
spotkanie – mówi Danuta 
Jemioło z jastrzębskiego biura 
terenowego śląsko-dąbrowskiej 
„S”. Ze związkowcami w swoich 
biurach poselskich w Zawierciu 

spotkali się posłowie Anna 
Nemś i Piotr Van de Coghen. 
W Rybniku kilkunastoosobową 
delegację członków Solidarności 
przyjął również poseł Marek 
Krząkała.

Związkowcy składali w 
biurach poselskich petycje, do 
której dołączona była lista 12 
postulatów skierowanych przez 
trzy ogólnopolskie centrale 
związkowe NSZZ Solidarność, 
OPZZ i FZZ do premier Ewy 
Kopacz. W petycji związkowcy 
zwrócili uwagę, że brak chęci 

do prowadzenia rzeczywistego 
dialogu społecznego przez rząd 
PO-PSL doprowadzi do nasilenia 
protestów i konfl iktów społecz-
nych w naszym kraju, za co 
odpowiedzialność będą ponosić 
również parlamentarzyści.
– Wyborcy ze Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego wyciągną konse-
kwencje nie tylko wobec tych 
parlamentarzystów, którzy 
otwarcie występowali prze-
ciwko dobru wspólnemu miesz-
kańców naszego regionu, ale 
również wobec tych, którzy 

w imię własnych partykular-
nych interesów i strachu przed 
utratą dobrego miejsca na liście 
wyborczej stali się bezwolnymi 
trybikami rządowej maszynki 
do głosowania – czytamy w 
petycji śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Wizyty w biurach poselskich 
parlamentarzystów ze Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego były 
częścią ogólnopolskiej akcji 
przygotowanej przez NSZZ 
Solidarność.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, AGA

Akcja zorganizowana 
została w całym kraju i 
wszędzie miała podobny 
przebieg. Większości 
posłów nie udało się 
zastać, mimo że w tym 
dniu powinni być oni 
obecni w swoich biurach 
i przyjmować intere-
santów. Zamiast rozmowy 
z parlamentarzystami 
członkowie „S” rozdawali 
przed biurami poselskimi 
ulotki z postulatami skie-
rowanymi do premier 
Kopacz. Związkowcy z 
dolnośląskiej Solidarności 
przez całą noc okupowali 
biuro posłów Bogdana 
Zdrojewskiego, Grze-
gorza Schetyny i Michała 
Jarosa we Wrocławiu. 
W niektórych miastach 
przeprowadzone zostały 
także pikiety.

AK

Chwila nieuwagi może kosztować życie
W 2014 roku inspektorzy 
Okręgowej Inspekcji Pracy w 
Katowicach zbadali okolicz-
ności ponad 440 wypadków 
przy pracy, w których poszko-
dowanych zostało 526 osób. 
Spośród nich 127 doznało 
ciężkich obrażeń ciała, a 63 
pracowników poniosło śmierć. 
Branżami, w których najczęś-
ciej dochodzi do wypadków 
śmiertelnych, wciąż są budow-
nictwo i górnictwo.

Najwięcej wypadków, w 
wyniku których pracownicy 
doznali ciężkich obrażeń 
ciała, miało miejsce w prze-
twórstwie przemysłowym i 
budownictwie. Ponad połowa 
poszkodowanych pracow-
ników nie ukończyła czter-
dziestego roku życia. Zdaniem 
Beaty Sikory-Nowakowskiej, 
rzeczniczki prasowej Okrę-
gowego Inspektora Pracy w 
Katowicach nie można mówić 
o jednej przyczynie wypadków 
przy pracy – zawsze jest ich 
więcej. Z raportu wynika, 
że do ponad 440 zbadanych 

przez inspektorów wypadków 
doprowadziło aż ponad 1800 
różnych czynników. Ponad 
połowę z nich stanowiły 

zachowania ludzkie, ponad 
jedną trzecią kwestie orga-
nizacyjne, blisko 14 proc. – 
techniczne i technologiczne.

Brak koncentracji, lekce-
ważenie zagrożenia, prze-
bywanie w miejscach niedo-
zwolonych oraz nieużywanie 

przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej – 
to najczęstsze przyczyny 
wypadków wynikających z 
błędów ludzkich. Beata Sikora-
-Nowakowska podkreśla, 
że wielu wypadków można 
było uniknąć, gdyby sami 
pracownicy i ich przełożeni 
przywiązywali większą wagę 
do bezpieczeństwa pracy. 
– Najważniejsze jest uświada-
mianie pracownikom, bryga-
dzistom i kierownikom, że 
przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa pracy nie można 
lekceważyć. Czasem wystarczy 
przypomnieć pracownikowi, 
że powinien włożyć kask lub 
odpowiednio się zabezpieczyć 
podczas wykonywania pracy 
na wysokości – mówi.

Wśród przyczyn organi-
zacyjnych wypadków przy 
pracy, leżących po stronie 
pracodawców inspektorzy 
PIP najczęściej wskazują brak 
instrukcji prowadzenia procesu 
technologicznego, tolerowanie 
przez osoby sprawujące nadzór 

odstępstw od przepisów i zasad 
bhp lub w ogóle brak takiego 
nadzoru. – Pracodawcy czasem 
myślą, że lepiej nie ponosić 
kosztów związanych z bezpie-
czeństwem. To jest bardzo 
krótkowzroczne myślenie, bo 
za wypadkami zawsze stoją 
ludzkie tragedie, zostaje sierota, 
wdowa – dodaje rzeczniczka.

Najczęściej wypadkom 
przy pracy ulegają pracow-
nicy ze stażem dłuższym niż 
rok. Wyjątek stanowi branża 
budowlana. Ponad 63 proc. 
pracowników poszkodowa-
nych w wyniku wypadków, 
do których doszło na budo-
wach, miała staż krótszy niż 
12 miesięcy, blisko 25 proc. 
nie przepracowała nawet 7 
dni. Z raportu wynika, że 
ponad połowa wypadków 
w tej branży związana była 
z upadkiem z wysokości, co 
piąty został spowodowany 
utratą kontroli nad maszyną, 
środkiem transportu lub trans-
portowanym ładunkiem.

AGA
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Stereotyp głosi, że energia z węgla odchodzi w przeszłość, przyszłością jest energia jądrowa. To nieprawda. Przyszłością 
jest synergia węglowo-jądrowa – unikalny projekt polskiej myśli technicznej.

Unikalny projekt dla polskiego węgla
T

ania energia z włas-
nych nośników to 
podstawowy warunek 
szybkiego rozwoju 
gospodarczego. Posia-

danie własnych surowców 
energetycznych i własnych 
technologii ich pozyskiwania i 
przetwarzania w tanią energię 
jest kluczem do bogactwa i 
bezpieczeństwa energetycz-
nego. Przykładem niech będzie 
rewolucja łupkowa w USA. 

Obecnie na światowym 
rynku energetycznym z jednej 
strony mamy dyktat państw 
posiadających własne duże 
zasoby ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz USA, które dzięki 
energii z łupków uzyskało 
jeszcze większy wpływ na 
kształtowanie się światowych 
cen energii. Z drugiej strony 
jest unijne lobby państw, które 
nie posiadając własnych trady-
cyjnych nośników energetycz-
nych, takich jak ropa, gaz czy 
węgiel, starają się narzucić innym 
państwom Unii Europejskiej 
konieczność korzystania z ich 
drogich technologii pozyski-
wania energii z innych źródeł 
– czy to z energii jądrowej, 
czy też tzw. źródeł odnawial-
nych. Polska, mimo posiadania 
największych w UE zasobów 
węgla kamiennego, na razie 
nie jest w stanie uczynić z tego 
nośnika swego rodzaju tram-
poliny rozwojowej. I główną 
przyczyną nie są niskie ceny 
węgla na rynkach światowych. 
To kwestia cyklu koniunktu-
ralnego. Źródłem bieżących 
problemów polskiego górni-
ctwa są wieloletnie zaniedbania 
inwestycyjne, technologiczne 

oraz kolosalne błędy w zarzą-
dzaniu i polityce energetycznej 
państwa. Niemniej największym 
zagrożeniem dla polskiego węgla 
jest unijna polityka dekarbo-
nizacyjna i niemoc państwa 
polskiego wobec tej polityki.

Bezemisyjna produkcja energii
Polska znalazła się w niezwykle 
trudnym położeniu, ale może 
paradoksalnie właśnie to stanie 
się impulsem do rewolucji energe-
tycznej, która przyniesie ogromne 
i długotrwałe korzyści dla naszego 
kraju. Polscy naukowcy z prof. dr. 
hab. Zbigniewem Wrzesińskim 
z Politechniki Warszawskiej na 
czele promują unikalny projekt 

polskiej myśli technicznej – 
synergię węglowo-jądrową. 
Jest to system pozwalający na 
całkowicie bezemisyjne wytwa-
rzanie energii elektrycznej przy 
użyciu krajowych zasobów węgla. 
Bezemisyjne, czyli likwidujące 
negatywne skutki narzuconego 
przez UE obowiązku wykupu 
przez producentów energii prawa 
do pozwoleń na emisję CO

2
. 

W procesie synergii węglowo-
-jądrowej otrzymujemy nie 
tylko energię elektryczną, ale też 
znaczące ilości gazu syntezowego 
umożliwiające produkcję paliw, 
w tym przypadku metanolu oraz 
nawozów dla rolnictwa. Projekt 
zakłada też wykorzystanie 

w procesie technologicznym 
gazu pochodzącego z odme-
tanowania kopalń.

Składniki systemu 
System działający w technologii 
synergii węglowo-jądrowej składa 
się z elektrowni węglowej, wyso-
kotemperaturowego reaktora 
jądrowego IV generacji, linii do 
produkcji metanolu, zakładu 
elektrolizy wysokotemperatu-
rowej oraz zakładu utleniania 
metanu. – Jednym z podstawo-
wych elementów systemu jest 
elektrownia węglowa o mocy 
200 MW spalająca rocznie 1.2 
mln ton węgla, czyli dwa razy 
więcej niż spaliłaby klasyczna 

elektrownia węglowa tej samej 
mocy, ale emitująca CO

2
. Przy 

założeniu, że elektrownia będzie 
pracowała rocznie 6000 h umoż-
liwia wytworzenie 1,2 TWh 
energii. Jednocześnie dzięki 
instalacji uzyskujemy 8 mln 
m3 metanolu rocznie – wylicza 
Zbigniew Gidziński, ekspert 
NSZZ Solidarność ds. polityki 
przemysłowej. Bezemisyjność 
instalacji oznacza, że produ-
cent energii korzystający z 
technologii syntezy węglowo-
-jądrowej będzie mógł sprzedać 
swoje uprawnienia do emisji 
CO

2 
lub nie będzie musiał ich 

kupować, aby produkować 
energię. – To może być nawet 
kwota równa rocznym przy-
chodom ze sprzedaży energii 
klasycznej elektrowni węglowej 
– dodaje Gidziński.

Tania energia, nowoczesny przemysł
– Projekt synergii węglowo-
-jądrowej przedstawiliśmy 
stronie rządowej. To bardzo 
obiecująca sprawa. Wdrożenie 
tego pomysłu i jego upowszech-
nienie to ogromna szansa na 
utrzymanie polskiego przemysłu 
wydobywczego i fi rm z otoczenia 

górnictwa. Na stabilizację funk-
cjonowania tej gałęzi polskiej 
gospodarki. Ale nie tylko o to 
chodzi. Cały ten projekt może 
być kluczowy, jeśli chodzi o 
reindustrializację, czyli odbu-
dowę przemysłu w Polsce, a 
konieczności tej odbudowy nikt 
przytomny nie kwestionuje. 
Dzięki własnemu nośnikowi 
energetycznymi przy wykorzy-
staniu nowoczesnej technologii 
i polskiej myśli technicznej 
uzyskamy dostęp do taniej 
energii, unikając jednocześnie 
bolesnych dla Polski skutków 
wprowadzenia przez Komisję 
Europejską ręcznego sterowania 
cenami pozwoleń na emisję 
CO

2
. Uzyskamy suwerenność 

energetyczną – mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Dodaje, że wdro-
żenie tej technologii oznaczać 
będzie potężny impuls innowa-
cyjny w całej polskiej gospo-
darce. – Odbudowa przemysłu, 
o którą zabiegamy nie oznacza, 
że marzymy o kombinatach stali 
i węgla sprzed kilkudziesięciu 
lat. Marzymy o nowoczesnych, 
innowacyjnych zakładach 
produkcyjnych opartych na 
polskiej, znakomitej myśli 
technicznej – podkreśla Kolorz.

Szacuje się, że koszt wdro-
żenia projektu budowy instalacji 
synergii węglowo-jądrowej 
wyniesie ok. 2,2 mld USD. 
Przy założeniu 10 proc. zysku z 
uzyskanej w skali roku produkcji 
czas zwrotu kosztów ponie-
sionych na zaprojektowanie, 
wykonanie i uruchomienie 
instalacji nie powinien prze-
kroczyć siedmiu lat.

GRZEGORZ PODŻORNY

Wznowione zostały prace nad 
nową strategią dla sektora 
górnictwa węgla kamien-
nego. 9 marca w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim odbyło 
się spotkanie w tej sprawie 
z udziałem przedstawicieli 
rządu, związków zawodowych, 
pracodawców i ekspertów. 

Ustalono, że powstaną trzy 
wspólne zespoły robocze, które 
w ciągu najbliższych dwóch 
miesięcy mają przedstawić 
rozwiązania nowej strategii 
dla branży. Jak zapowiedział 
Wojciech Kowalczyk, wicemi-
nister skarbu i pełnomocnik 
rządu ds. restrukturyzacji 
górnictwa, zespoły zajmą się 
takimi obszarami jak: bezpie-
czeństwo energetyczne, struk-
tura organizacyjna, kwestie 
środowiskowe i bezpieczeń-
stwo pracy.

– Chcemy zakończyć prace 
nad strategią jak najszybciej. 
Nie jest tu ważny kalendarz 
polityczny, ale obecna strategia 
obowiązuje tylko do końca 
roku. Im szybciej zakończymy 

prace, tym lepiej dla sektora – 
podkreślił Kowalczyk.

– Jest niezwykle ważne, aby 
w czasie prac nad strategią 
zawrzeć tam kwestie związane 
z tzw. nowym Kontraktem dla 
Śląska. Oba te dokumenty, i 
strategia, i kontrakt oraz prze-
widziane w nich rozwiązania 
muszą być spójne. Trzeba 
patrzyć na sprawę całościowo, 
a nie wyłącznie sektorowo. 
Górnictwo jest częścią systemu 
naczyń połączonych w naszej 
gospodarce. Gdy podczas prac 
nad kontraktem mówi się o 
konieczności wsparcia dla 
przedsiębiorstw energochłon-
nych, to musimy pamiętać, że 
funkcjonowanie tych przed-
siębiorstw w naszym regionie 
jest niezbędne dla właściwego 
funkcjonowania branży górni-
czej. To działa także w drugą 
stronę. Te przedsiębiorstwa 
potrzebują górnictwa – powie-
dział Dominik Kolorz, prze-
wodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności. – Zgłosiłem 
ministrowi postulat dotyczący 

kwestii uruchomienia rekom-
pensat dla przedsiębiorstw 
energochłonnych tak, jak 
to jest w tym sektorze całej 
Europie. Wtedy nasza stal stanie 

się konkurencyjna, bo koszty 
związane z CO

2
 i najwyższą 

ceną energii w Europie spadną. 
Można będzie wyprodukować 
więcej. 2,5 mln ton stali więcej. 

To ok. 2 mln ton węgla więcej 
z naszych kopalń dla hut i 
koksowni. Poza tym trzeba 
pamiętać, że z rekompensat dla 
przedsiębiorstw energochłon-

nych mogą też bezpośrednio 
skorzystać zakłady górnicze, 
bo to też sektor energochłonny 
– dodał Kolorz. 

W spotkaniu ze strony 
rządowej obok ministra 
Wojciecha Kowalczyka udział 
brali Rafał Baniak, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Skarbu 
oraz Tomasz Tomczykiewicz, 
podsekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki. Stronę związ-
kową obok szefa śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Dominika 
Kolorza reprezentowali Dariusz 
Potyrała, szef Związku Zawo-
dowego Górników w Polsce 
i Dariusz Trzcionka, prze-
wodniczący Kadry. Spośród 
szefów spółek węglowych na 
spotkaniu byli m.in. prezes 
Kompanii Węglowej Krzysztof 
Sędzikowski, prezes Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego 
Zygmunt Łukaszczyk, p.o. 
prezesa Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej Jerzy Borecki oraz 
prezes Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń Marek Tokarz. 

NY

Strategią dla sektora zajmą się wspólne zespoły robocze 
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W procesie synergii 
węglowo-jądrowej 
otrzymujemy 
nie tylko energię 
elektryczną, 
ale też znaczące ilości 
gazu syntezowego 
umożliwiające produkcję 
metanolu i nawozów.

Podobny do polskiego projekt – bezemisyjna elektrownia węglowa w Schwarze Pumpe w Niemczech.



Z
asępieni brodacze 
i wąsaci robotnicy 
niczym kowboje odzy-
skują wolność. Mit 
jest rodzaju męskiego. 

Historia kobiet, działaczek, rewo-
lucjonistek, bojowniczek jest 
zapisana ołówkiem, gdzieś na 
marginesie – ta kwestia wypo-
wiedziana przez Martę Dzido, 
30-letnią reżyserkę i narra-
torkę dokumentu, rozpoczyna 
filmową opowieść o opozy-
cyjnych działaczkach, które 
odegrały kluczową rolę w Soli-
darności. – Do ich historii trzeba 
było się wręcz dokopywać. 
Kosztowało nas to ponad trzy 
lata poszukiwań. Przegląda-
liśmy mnóstwo materiałów 
fi lmowych oraz fotografii  . Na 
zdjęciu najczęściej było kilka 
osób, a pod nim widniał np. 
podpis „Bogdan Borusewicz 
w stoczni”. Kobiety stojące 
obok niego są zupełnie anoni-
mowe – zdradzała Marta Dzido 
podczas spotkania z widzami w 
katowickim kinie Światowid. 

Prawdziwa historia
Dzięki tytanicznej pracy Marty 
Dzido i Piotra Śliwowskiego 
dokument został zilustro-
wany unikalnymi materiałami 
archiwalnymi oraz wypowie-
dziami 16 bohaterek. Na śląskiej 
premierze obecne były dwie 
z nich: Jadwiga Chmielowska 

i Ewa Ossowska. – To bardzo 
profesjonalny fi lm, który chce 
się oglądać. Powinien być 
wysyłany na festiwale, bo 
jest świetnie zrobiony, dobrze 
skonstruowany i zmontowany. 
Pokazuje, że walczyłyśmy 
autentycznie. Jeśli w coś się 
angażowałyśmy, robiłyśmy to 
dla sprawy – mówiła Jadwiga 
Chmielowska, która w latach 
80. XX wieku kierowała m.in. 
Regionalną Komisją Koordyna-
cyjną na Śląsku i Solidarnością 
Walczącą, a w stanie wojennym 

była kobietą najdłużej ściganą 
listem gończym. 

Ossowska zauważyła, że 
młodzi twórcy zrealizowali 
dokument z ogromnym zaan-
gażowaniem. – Należą im się 
wielkie podziękowania. To 
pierwszy krok do tego, byśmy 
zaczęli pisać prawdziwą historię 
Solidarności, nie tylko o jednej 
osobie, lecz o nas wszystkich 
– podkreślała. 

Miała zaledwie 19 lat, gdy 
wybuchł strajk w Stoczni Gdań-
skiej. Wówczas jej sąsiadami 

była rodzina Wałęsów. – Poma-
gałam pani Danusi m.in. w 
robieniu zakupów. Pewnego 
dnia oznajmiła, że w stoczni 
wybuchł strajk. Poprosiła, bym 
dowiedziała się, co się dzieje. 
Do stoczni miałam jechać na 
chwilę, a zostałam na całym 
strajku. Nigdy nie zapomnę 
sceny, gdy stanęłam na wózku 
ponad tłumem stoczniowców. 
Zaraz obok mnie stanął Wałęsa. 
Po chwili zrzucił mnie z wózka, 
bo chciał na nim zostać sam – 
opowiadała Ewa Ossowska.

Odkryte w zakurzonym archiwum
Twórcy filmu przyznawali, 
że wręcz symboliczne było 
dotarcie do materiałów o Ewie 
Ossowskiej, która po podpisaniu 
porozumienia kończącego 
protest w stoczni m.in. wraz z 
Anną Walentynowicz przeko-
nała ludzi do kontynuowania 
strajku solidarnościowego z 
robotnikami protestującymi w 
innych zakładach. – Materiały 
o niej odkryliśmy w Bibliotece 
Narodowej w puszce z taśmą 
fi lmową z napisem: „Solidar-
ność wrzesień 1980. Materiały 
produkcyjne odrzucone”. 
Czuliśmy, że taśma kryje jakąś 
tajemnicę. Zdecydowaliśmy 
się ją obejrzeć bez względu 
na dodatkowe koszty. Taśma 
nigdy nie była oglądana, trzeba 
ją było wyczyścić – opowia-
dała reżyserka dokumentu. 
Po strajku o Ewie Ossowskiej 
zapomniano. Twórcy filmu 
odnaleźli ją we Włoszech, 
gdzie mieszka od 1996 roku.

Film bez idelogii
Obok Ossowskiej i Chmielow-
skiej bohaterkami „Solidarności 
według kobiet” są m.in. Jadwiga 
Staniszkis, Barbara Labuda, Zofi a 
Romaszewska czy Henryka 
Krzywonos. – Jak do udziału 
w filmie udało się namówić 
kobiety z przeciwnych obecnie 
biegunów? – padło pytanie z 
sali. – Przekonaliśmy je, bo 
byliśmy uczciwi, bo nie szła 
za nami żadna ideologia. Nie 
robiliśmy tego fi lmu oceniając, 
kto dziś jest po której stronie i 
jakie ma obecnie poglądy. To 
byłoby nierzetelne, gdybyśmy 
w naszym filmie pominęli 
kobiety, które odegrały ważną 
rolę w Solidarności – wyjaśniał 
Piotr Śliwowski.

Twórcy fi lmu zapewnili, że 
wszystkie wywiady zrealizowane 
w dokumencie trafi ą do Narodo-
wego Archiwum Cyfrowego. W 
przyszłości mogą być tworzywem 
dla badaczy historii. – Dzięki tym 
wywiadom poznaliśmy fanta-
styczne bohaterki, na których 
dziś mogą wzorować się młodzi 
ludzie. Odkryliśmy, że w naszej 
historii jest wspaniały kobiecy 
epizod Sierpnia 80. Opowieść o 
nich staraliśmy się zrealizować w 
taki sposób, by była zrozumiała 
zarówno dla naszego pokolenia, 
jak i pokolenia naszych dzieci – 
podkreślała Marta Dzido. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Przemysł elektroniczny w PRL
Funkcjonowanie polskiego 
przemysłu elektronicznego 
PRL, informatyzacja i automa-
tyzacja ówczesnej gospodarki 
oraz technologiczna wojna 
wywiadowcza między Stanami 
Zjednoczonymi i ZSRR będą 
tematami konferencji „High-
-Tech za żelazną kurtyną. Elek-
tronika, komputery i systemy 
sterowania w PRL”, która we 
wrześniu zostanie zorganizo-
wana w Katowicach.

Organizatorami konferencji 
są katowicki oddział IPN oraz 
Muzeum Historii Komputerów 
i Informatyki w Katowicach. 
Patronat naukowy nad wyda-
rzeniem objął Instytut Historii 
Nauki PAN. Organizatorzy 
zachęcają do udziału w przedsię-
wzięciu zarówno naukowców z 
różnych dziedzin i inżynierów, 
jak i wszystkich tych, którzy 
interesują się wiedzą z zakresu 
historii techniki komputerowej. 
– Szczególnie liczymy na zain-
teresowanie wśród przedstawi-
cieli młodego pokolenia. Polski 
przemysł mikroelektroniczny w 
okresie PRL to bardzo ciekawy 
temat zarówno w aspekcie 
rozwoju rodzimej produkcji, 
jak i utrudnionego względami 
politycznymi dostępu do tech-
nologii zachodnich – mówi dr 
Mirosław Sikora z Oddziałowego 

Biura Edukacji Publicznej IPN 
w Katowicach. 

Przemysł elektroniczny od 
początku swojego istnienia był 
ściśle powiązany z branżą zbro-
jeniową. Większość urządzeń i 
podzespołów produkowanych 
przez tę gałąź gospodarki miała 
podwójne zastosowanie: cywilne 
i wojskowe. Z uwagi na to w 
okresie zimnej wojny handel 
technologiami i sprzętem elek-
tronicznym był ściśle kontrolo-
wany przez rządy USA i państw 

Europy Zachodniej. – Restrykcje 
handlowe spowodowały z kolei, 
że zachodnie przedsiębiorstwa 
produkujące sprzęt Hi-Tech były 
penetrowane przez radziecki 
wywiad naukowo-techniczny, 
wspomagany przez kolegów 
z pozostałych państw Układu 
Warszawskiego, w tym z Polski. 
Skalę tego zjawiska ujawniono w 
1982 roku po dezercji jednego z 
wysoko postawionych ofi cerów 
wywiadu ZSRR Wladimira 
Wetrowa. Przekazał on wywia-

dowi francuskiemu wstrząsające 
wówczas informacje o operacjach 
i agentach KGB, ujawniając 
skalę przenikania służb specjal-
nych ZSRR do świata nauki i 
przedsiębiorczości w Europie 
Zachodniej - mówi dr Sikora. 

Szczegółowe informacje na 
temat zasad uczestnictwa w 
konferencji, która odbędzie się 
23-24 września w Katowicach, 
można znaleźć na stronie: www.
ipn.gov w zakładce aktualności. 

KAR

Znakomite recenzje zebrał fi lm pt. „Solidarność według kobiet” podczas śląskiej premiery, która odbyła się 9 marca 
w kinie Światowid w Katowicach. Po projekcji z widzami spotkali się twórcy dokumentu Marta Dzido i Piotr Śliwowski oraz jego 
bohaterki Jadwiga Chmielowska i Ewa Ossowska. 

Solidarność według kobiet

Od lewej: twórcy fi lmu Piotr Śliwowski, Marta Dzido oraz jego bohaterki Ewa Ossowska, Jadwiga Chmielowska
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Kustosz Pamięci
Rozpoczęła się XIV edycja 
Nagrody „Kustosz Pamięci 
Narodowej”, przyznawanej 
przez Instytut Pamięci Naro-
dowej. Organizatorzy zapra-
szają instytucje, organizacje 
społeczne i osoby fi zyczne 
do zgłaszania  kandydatów 
do tego tytułu. 

Nagroda przyznawana 
jest za szczególnie aktywny 
udział w upamiętnieniu 
historii narodu polskiego 
w latach 1939–1989 oraz za 
działalność publiczną zbieżną 
z ustawowymi celami IPN. 
Ma charakter honorowy, a 
jej laureaci otrzymują tytuł 
Kustosza Pamięci Narodowej. 
Nagrodzonych wyłania kapi-
tuła, której przewodniczy 
prezes IPN. – Wszystkich 
zainteresowanych zachęcamy 
do wypełnienia wniosku o 
przyznanie nagrody „Kustosz 
Pamięci Narodowej” i prze-
słanie go do 15 marca na adres 
e-mail kustosz@ipn.gov.pl. 
Wniosek powinien zawierać 
dane personalne kandydata, 
opis jego zasług i osiąg-
nięć uzasadniających przy-
znanie tytułu, a także zgodę 
kandydata na zgłoszenie. 
W przypadku kandydatur 
pośmiertnych do wniosku 
powinna być dołączona zgoda 

jego najbliższej rodziny. 
Natomiast w przypadku 
zgłoszenia kandydatury 
własnej należy przedstawić 
co najmniej jedną rekomen-
dację: instytucji, organizacji 
społecznej lub osoby fi zycznej 
– informuje Monika Koby-
lańska, asystent prasowy 
katowickiego Oddziału IPN.

Spośród nadesłanych 
propozycji kapituła wybierze 
pięciu laureatów. Uroczystość 
wręczenia nagród odbę-
dzie się w maju na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Nagroda Kustosz Pamięci 
Narodowej przyznawana jest 
od 2002 roku. Wśród laure-
atów są m.in. Tomasz Strzem-
bosz, Paweł Jasienica, Zofi a 
i Zbigniew Romaszewscy, 
prof. Barbara Otwinowska, 
Związek Polaków na Biało-
rusi czy Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej.

BEA

Foto: w
ikipedia.org/M
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Wałęsa zrzucił mnie 
z wózka, bo chciał 
na nim zostać sam 
– wspomina jedna z 
bohaterek dokumentu 
Ewa Ossowska.

Szczegółoweinformacje: 
Piotr Gajewski
tel. (22) 581 85 98, 
piotr.gajewski@ipn.gov.pl  
Piotr Sieczkowski
tel. (22) 581 85 53,
piotr.sieczkowski@ipn.gov.pl
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 roku):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2014 roku):  4.138,58 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł

Podobnie jak w poprzednich 
latach każdy, kto chciałby 
wesprzeć Fundację Na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy, może 
to zrobić, przekazując 1 proc. 
swojego podatku na rzecz tej 
instytucji.

Pozyskane w ten sposób 
pieniądze zostaną przeznaczone na 
organizację letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży z województwa 
śląskiego oraz dofi nansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z 
najuboższych rodzin. W ciągu 22 lat z oferty Fundacji skorzy-
stały ponad 80 tys. dzieci. – Przekazując 1 proc. podatku sami 
decydujemy o tym na co nasze pieniądze zostaną wydane. Dla 
Fundacji ważne jest każde wsparcie. Dzięki niemu możemy dofi -
nansować wypoczynek najuboższych dzieci – mówi Wioletta 
Sznapka, kierownik Biura Fundacji.

Aby wesprzeć Fundację w części I formularza PIT 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy 
numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000111954 
(rubryka 131). W rubryce 132 wpisujemy 1% kwoty należnego 
podatku (a więc 1% kwoty z rubryki 126).

Można również przekazać 1%. na rzecz Fundacji wypełniając 
PIT on-line bezpośrednio na stronie internetowej tej instytucji: 
www.fundacja-kolosy.org.pl.

AGA

Pomóż dzieciom – 
przekaż 1% podatku

Porozumienia z pracodawcą jako 
źródła prawa pracy

Układy zbiorowe pracy 
należą do źródeł prawa pracy 
w rozumieniu art. 9 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Ich 
znaczenie polega na tym, że 
nie mogą być dla pracowników 
mniej korzystne niż przepisy 
Kodeksu pracy oraz innych 
aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących. Z kolei w 
odniesieniu do porozumień, 
paktów socjalnych itp. ustawa 
nie zawiera wyraźnej regu-
lacji i w żaden sposób nie 
umiejscawia ich w hierarchii 
źródeł prawa. W przypadku 
ustalenia, że porozumienia są 
źródłem prawa, ich znaczenie 
wzrasta w przypadku docho-
dzenia roszczeń pracowniczych, 
zarówno indywidualnych, 
jak i zbiorowych. Charakter 
prawny takich porozumień był 
przedmiotem licznych orzeczeń 
sądowych, w tym orzeczeń Sądu 
Najwyższego, trzeba jednakże 
wskazać, że wyróżnia się kilka 
rodzajów takich porozumień i 
nie wszystkie one traktowane 

są jednakowo. W przypadku 
porozumień zawieranych z 
pracodawcą orzecznictwo nie 
pozostawia wątpliwości, że 
stanowią one źródło prawa 
pracy, co potwierdza między 
innymi wyrok SN z dnia 6 
lutego 2006 r., sygn. akt III PK 
114/05. Porozumienia zbiorowe 
partnerów społecznych okre-
ślające prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy, także zawarte 
„bez oparcia w ustawie” są 
źródłem prawa pracy także 
w przypadku indywidual-
nego dochodzenia roszczeń 
pracowniczych. Jednakże trzeba 
wskazać na wyjątki tzn. drugi 
rodzaj porozumień, a miano-
wicie między innymi zawie-
ranych pomiędzy związkami 
zawodowymi a inwestorem 
strategicznym, które zasadniczo 
nie są uważane za „oparte 
na ustawie”. Sąd Najwyższy 
stoi na stanowisku, że takie 
porozumienia zbiorowe nie są 
aktami zawierającymi przepisy 
prawa w rozumieniu art. 9 K.p., 
chyba że zostało ono włączone 
do układu zbiorowego pracy 

lub innego nazwanego poro-
zumienia opartego na ustawie 
w rozumieniu art. 9 § 1 K.p. 
(regulaminy i statuty określa-
jące prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy – pracowników 
i pracodawcy; zob. np. wyrok 
SN z dnia 29 lipca 2003 r., sygn. 
akt I PK 270/02; wyrok z dnia 
30 maja 2001 r., sygn. akt I PKN 
435/00; wyrok z dnia 23 lutego 
1999 r., sygn. akt I PKN 588/98) 
albo jeśli inwestor zobowiąże 
się, że po objęciu akcji wywrze 
wpływ na spółkę (pracodawcę) 
w kierunku realizacji przez nią 
świadczeń dla pracowników 
przewidzianych w porozu-
mieniu. Ta ostatnia podstawa 
daje możliwość poszukiwania 
realizacji ewentualnych indy-
widualnych roszczeń pracow-
ników w uznaniu porozumienia 
za umowę o świadczenie przez 
osobę trzecią (tj. pracodawcę) 
zgodnie z art. 391 K.c.. 

Jak zostało wykazane 
powyżej, za źródło prawa 
pracy mogą zostać uznane 
porozumienia, które zostały 
zawarte z pracodawcą, albo 

gdy inwestor strategiczny 
zobowiązał się do wywierania 
wpływu na spółkę w zakresie 
realizacji zagwarantowanych 
praw pracowniczych.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani 
poradą prawną i nie może 
służyć jako ekspertyza przed 
sądem, urzędem czy osobą 
prywatną. Proszę pamiętać, że 
ze względu na długość opraco-
wania artykuł dostarcza jedynie 
informacji ogólnych, które w 
konkretnym przypadku nie 
mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 
105, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.

Monika Weingärtner, 
CDO24

Czy w miejscu pracy potrzebujesz pomocy?

PAMIĘTAJ:

ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!
Skontaktuj się z nami i załóż związek:

tel.: 32 728 41 07   e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Autopromocja
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Autentyczne z akt sądowych:

– Powódka żąda wyeksmitowania niżej 
podpisanego pozwanego ze wspól-
nego mieszkania stron twierdząc, że 
pozwany wywołuje zgorszenie myjąc 
się we wspólnej kuchni rozebrany do 
naga. Jest to nie prawda. Pozwany 
przyznaje, że czasem korzysta ze 
wspólnej kuchni w celu umycia się 
ale myje się tylko do pasa, jak każdy 
mężczyzna. 

***
– Pozwana dopuszczała się zdrad 
małżeńskich w nocy, w dzień nato-
miast próżnowała. 

– Wywiad środowiskowy stwierdził, 
że oskarżony jest alfonsem i omegą 
w tej grupie przestępczej. 

***
– Powódka spełniała wszystkie 
małżeńskie zachcianki pozwanego, 
tzn. prała, gotowała, sprzątała itp. 

***
– Wprawdzie widziałem jak obywatel 
Władysław K. bił kijem swoją żonę ale 
jej wołania o pomoc nie słyszałem, 
ponieważ słuch mam przytępiony. 

***
– Zachowanie się oskarżonego 
było normalne, tzn. awanturował 
się i bił żonę tylko po trzeźwemu. 

– Rzeczywiście dokonałem zaboru 
mienia w przedmiotowym sklepie 
ale zabrałem stamtąd tylko konserwy, 
ser i wódkę, czyli artykuły pierwszej 
potrzeby. 

***
– Goniłem oskarżonego, który uciekał. 
Wołałem za nim „stój, stój!” ale się 
nie zatrzymał. Dopiero jak krzyk-
nąłem „stój ty skur**synu!” to 
wtedy przystanął. 

***
– Nic nie mogłem tego dnia na 
komendzie załatwić, bo mi powie-
dziano, że dyżurny funkcjonariusz 
wyjechał na zabójstwo w teren. 

– Jestem niewinny i dlatego proszę 
Wysoki Sąd o wymierzenie mi 
łagodnej kary. 

***
– Przedmiotowe mieszkanie zostało 
mi przydzielone docelowo, czyli do 
śmierci. 

***
– Kiedy pani I. umarła, to już potem 
nie nocowała w tym pokoju. 

***
– Miejsce pobytu Jana Z. jest nie 
znane, istnieje przypuszczenie, iż po 
opuszczeniu mieszkania przed 7 laty 
prawdopodobnie zmarł, o czym nie 
przesłał zawiadomienia rodzinie.

– Spadkodawca testamenty swoje 
pisał wiele razy, a umarł tylko raz. 

***
Świadek zeznaje: otrzymywałem 
od obywatela K. anonimowe listy 
wulgarne, na które z grzeczności 
nie odpowiadałem. 

 ***
– Dochodząc alimentów od ojca 
mego pozamałżeńskiego dziecka 
pragnę nadmienić, iż należy mi się 
także odszkodowanie za krzywdę 
utraty panieństwa, nie wiem tylko, 
w jakiej wysokości – i dlatego 
proszę, aby to ustalił Wysoki Sąd na 
podstawie własnych doświadczeń. 

– Płaszcz, o którym mowa, był 
rzeczywiście własnością niebosz-
czyka, ale nieboszczyk wkładał 
go na siebie tylko wtedy, gdy mu 
było zimno. 

***
– Wyjechałem z żoną furmanką 
na pole, a tam oskarżona zaczęła 
rzucać w moją żonę kamieniami. 
Krzyknąłem wtedy: Niech pani 
przestanie rzucać, bo może pani 
trafi ć konia w oko. 

***
– Świadek J. jest grabarzem i dobrze 
zarabia, ponieważ stara się, aby 
mieć liczną klientelę. 

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» TRWA KAMPANIA. Sztab Komorow-
skiego z właściwą sobie pomysłowością i 
refl eksem odpowiedział na Dudobus polskiej 
marki Autosan. W Polskę wyruszył Bron-
kobus niemieckiej marki Mercedes. Napis 
na Dudobusie głosi: „Przyszłość ma na imię 
Polska”. Na Bronkobusie widnieje z kolei 
hasło „Wybierz zgodę i bezpieczeństwo”. 
Zastanawiając się nad głębokim przesłaniem, 
jakie niosą ze sobą oba te slogany, przypo-
mnieliśmy sobie, że w 2008 roku polscy 
piłkarze nożni podróżowali na Mistrzostwa 
Europy do Austrii i Szwajcarii autobusem z 
napisem: „Bo liczy się sport i dobra zabawa”. 
Nie wyszli z grupy.

» POLITYKA TO NIE FUTBOL. Wedle 
wszelkich znaków na niebie, na ziemi oraz 
w sondażowniach obaj busiarze wyjdą z 
grupy. Taka sytuacja. Taka demokracja. 
Dwubiegunowa. My wbrew propagandzie 
bukmacherów w rozgrywkach grupowych 
kibicujemy Pawłowi Kukizowi, bo to on nas 
reprezentuje. W drugiej turze zdecydujemy 
się, na który autobus oddamy głos.

» NAWIASEM MÓWIĄC, pierwszy pasażer 
Bronkobusa nie ma lekko. A to go wygwizdują, 
a to po japońsku wyzywają od shogunów. I 
nawet pojawił się zamachowiec z krzesłem. 
Jaki prezydent, taki zamach – chciałoby się 
powtórzyć za panem Bronisławem. Ale to 
byłoby bardzo niegrzeczne, prawda?

» PAN BRONEK NIE ŚCIERPIAŁ gwiz-
danej krytyki i odparował gwiżdżącym tak 
mądrze i pięknie, jak tylko on to potrafi . 
Cytujemy: „W rodzinie zawsze znajdzie się 
ktoś, kto przyjdzie z nieumytymi rękami 
albo nogami, w kaloszach wejdzie na cudze 
święto”. Nie zazdrościmy rodziny, panie 
Bronisławie, nie zazdrościmy.

» AGRESYWNY NASTRÓJ KAMPANII 
przeniknął do świata przyrody. Jak wyczy-
taliśmy w gazetach, na stokach Skrzycz-
nego pojawił się właśnie niewyspany miś. 
Miejscowym zwiastuje wiosnę, a turystom 
każe sp... Z kolei w Pomorskiem rozpleniły 
się bezczelne wilki, które podchodzą pod 
domy praworządnych obywateli budząc 
strach i zmysłów pomięszanie. 

» JEDNAK MIŚ I WILKI TO PRYSZCZ w 
porównaniu z akcją bobrów, które nie zważając 
na fakt, że mamy rok wyborczy, postanowiły 
zaprezentować swoje umiejętności infrastruk-
turalne. Zębaci budowniczowie nie korzystając 
z unijnych środków zbudowali aqua park. 
Typowa kiełbasa wyborcza wydawałoby 
się, problem w tym, że ów obiekt powstał 
w sąsiedztwie nasypu kolejowego pomiędzy 

Lublińcem a Częstochową, po którym mknie 
chyżo Pendolino z Wrocławia do Warszawy. 
Inwestycja panów bobrów podmywa nasyp 
i zagraża chyżej ciuchci. A może by tak 
wysłać tam Bronkobusa z pierwszą osobą i 
gwintówką? To mógłby być nowy rozdział 
w historii marketingu politycznego. 

» GDYBY JEDNAK Z BOBRAMI nie wyszło, 
to jest jeszcze zjawisko astronomiczne, które 
można w kampanii Bronka wykorzystać. 
Pierwszego dnia wiosny ma dojść do zaćmienia 
słońca. Z terenu naszego kraju będzie ono 
widoczne jako zaćmienie częściowe. Ale od 
czego mamy prezydenta. Może on resztę 
tarczy słonecznej nam uroczyście przysłoni, 
a następnie równie uroczyście odsłoni;) Ku 
chwale ojczyzny.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Reklama

ROZBAWIŁO nas to

Narciarze z rybnickiej kopalni Chwałowice zdobyli 
Puchar Prezesa Kompanii Węglowej w tegorocznym 
slalomie gigancie. Drugie miejsce w zawodach zorga-
nizowanych 7 marca na stoku Stacji Narciarskiej 
Cieńków w Wiśle-Malince zajęli reprezentanci kopalni 
Marcel w Radlinie. Na trzeciej pozycji uplasowali się 
zawodnicy z kopalni Jankowice z Rybnika.

W slalomie gigancie uczestniczyli pracownicy 
kopalń, zakładów i spółek wchodzących w skład 
Grupy Kapitałowej KW oraz członkowie ich rodzin. 
W tym roku w zawodach wystartowało 214 narciarzy 
z 13 jednostek organizacyjnych KW. Narciarzem, 
który uzyskał najlepszy indywidualny czas zjazdu 
był Maciej Bugiel, reprezentant Centrali Kompanii 
Węglowej. Trasę slalomu pokonał w czasie 27,6 
sekund. Imprezę zorganizowała Nadwiślańska Agencja 
Turystyczna. Jej patronem medialnym był Tygodnik 
Śląsko-Dąbrowski. 

BG

Puchar trafi ł do Chwałowic

Foto: nat.pl


