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Adam Mrozowicki: Seniorzy, obok 
osób, które nie ukończyły 24 roku 
życia, najczęściej są zatrudniani na 
umowach cywilnoprawnych. » STRONA 5

Piotr Nowak: Często pracodawca 
przedstawiając sytuację ekonomiczną 
fi rmy, ukrywa niektóre dane lub 
udostępnia tylko te, które chce. » STRONA 4

KRAJ

Prezydent wnioskuje o referendum
Prezydent RP zwrócił się do 
Senatu z wnioskiem o rozpisanie 
referendum w sprawie wieku 
emerytalnego, obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków 
i Lasów Państwowych. 

Referendum ma zostać połączone 
z październikowymi wyborami do 
parlamentu. Prezydent Andrzej 
Duda nie zdecydował się na 
przesunięcie terminu referendum 
rozpisanego na 6 września przez 

swego poprzednika Bronisława 
Komorowskiego. Senat rozpa-
trzy prezydencki wniosek na 
najbliższym posiedzeniu, które 
rozpocznie się 2 września.

» STRONA 4

OŚWIATA

Nauczyciele z Poręby nie otrzymali wypłaty
Nauczyciele z Miejskiego 
Zespołu Szkół w Porębie nie 
otrzymali wypłat za sierpień. 
Kasa placówki jest pusta, pensji 
mogą nie dostać też pracow-
nicy administracji i obsługi.

Zdaniem związkowców z Soli-
darności winę za to, że nauczy-
ciele zostali bez wypłaty, ponosi 
dyrekcja szkoły oraz władze samo-
rządowe Poręby. Jednak żadna 
z tych stron nie poczuwa się do 

odpowiedzialności. Burmistrz 
Poręby twierdzi, że przesyłał 
pieniądze na konto MZS, ale 
zdaniem dyrektorki placówki 
środków było za mało.

» STRONA 3

Od początku września w Kompanii Węglowej zostaną reaktywowane kopalniane komitety protestacyjno-
strajkowe. W październiku rozpocznie się pogotowie strajkowe w górnictwie i prawdopodobnie w innych 
branżach w naszym regionie.

Rząd nie realizuje porozumienia
D

ecyzja o rozpo-
częciu działań 
protestacyjnych 
zapadła podczas 
p o s i e d z e n i a 

Międzyzwiązkowego Komi-
tetu Protestacyjno-Strajkowego 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 
które odbyło się 25 sierpnia 
w Katowicach. Została ona 
podjęta po analizie wyko-
nania porozumienia podpi-
sanego 17 stycznia 2015 
roku przez górnicze związki 
zawodowe i stronę rządową. 
– Z przykrością stwierdzamy, że 
mamy tu do czynienia z paradą 
oszustów. Porozumienie zostało 
zrealizowane w niespełna 25 
proc. Zasadnicze jego elementy 
dotyczące powołania Nowej 
Kompanii Węglowej oraz znale-
zienia inwestorów dla kopalni 
Brzeszcze i Makoszowy nie 
są i najprawdopodobniej nie 
zostaną wykonane – powiedział 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. 

Kolorz poinformował, 
że MKPS nie zamierza już 
rozmawiać ze stroną rządową. 
Oczekuje natomiast realizacji 
uzgodnień z 17 stycznia. – Tak 
jak nie negocjuje się z terro-
rystami, tak nie rozmawia się 
z oszustami. Czas realizacji 
zapisów porozumienia dla 
kopalni Brzeszcze już minął, 
a dla Kompanii Węglowej 
minie za kilka dni. Całą odpo-
wiedzialność za to, co dzieje 
się i co będzie się dziać na 
Śląsku, ponosi rząd – zazna-
czył Dominik Kolorz.

Podkreślił, że w drama-
tycznej sytuacji znajduje się 
obecnie zarówno Kompania 
Węglowa, jak   i pozostałe 
spółki górnicze. -  Najwięk-
szym zagrożeniem nie tylko 
dla KW, ale również dla JSW i 
KHW jest kwestia utrzymania 

płynności fi nansowej. Istnieje 
olbrzymie zagrożenie, że 
wypłaty wrześniowe mogą 
być ostatnimi w tym roku. 
To wiąże się z decyzjami 
poprzednich zarządów tych 
spółek, ale też z brakiem zain-
teresowania i decyzyjności 
ze strony właściciela, czyli 
Skarbu Państwa. Zarówno w 
przypadku spółek węglowych, 
jak i spółek energetycznych, 
które miały współtworzyć 

projekt Nowej Kompanii 
Węglowej i nowego polskiego 
górnictwa – podkreślił szef 
śląsko-dąbrowskiej „S”.

MKPS zdecydował, że od 
początku września rozpocznie 
się akcja protestacyjno-infor-
macyjna. W kopalniach i zakła-
dach górniczych Kompanii 
Węglowej reaktywowane 
zostaną komitety protesta-
cyjno-strajkowe. Z kolei 7 
września we wszystkich spół-

kach węglowych zostaną 
przeprowadzone masówki 
informacyjne dla załóg.
 – We wrześniu rozpoczniemy 
akcję informacyjną skiero-
waną do społeczeństwa, w 
szczególności na Śląsku. W 
czasie zimowych protestów 
otrzymaliśmy od społeczeń-
stwa olbrzymie poparcie. Cały 
Śląsk liczył, że to porozumienie 
zostanie dotrzymane – mówił 
przewodniczący.

W październiku ma zostać 
ogłoszone pogotowie protesta-
cyjno-strajkowe we wszystkich 
spółkach górniczych oraz 
prawdopodobnie także w 
innych branżach w naszym 
regionie. – Porozumienie z 
17 stycznia dotyczyło nie 
tylko kopalń, ale też m.in. 
Bumaru-Łabędy i przemysłu 
energochłonnego. Te zapisy 
również nie zostały zrealizo-
wane lub zostały zrealizowane 

tylko częściowo – wskazał 
Dominik Kolorz.

Przedstawiciele MKPS zapo-
wiedzieli też, że najprawdopo-
dobniej w październiku zostanie 
zorganizowana akcja protesta-
cyjna w Warszawie. Nie podali 
jednak szczegółowych informacji 
dotyczących daty i charakteru 
planowanego protestu. Decyzje 
w tej sprawie zostaną podjęte w 
późniejszym terminie. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Styczniowym protestom górników towarzyszyło potężne poparcie społeczne mieszkańców regionu. Na zdjęciu manifestacja w Zabrzu.

Foto: TŚD



N
igdy nie byłem na bocianim sejmiku, 
ani na sejmiku innych ptaków 
zbierających się na ostatniej, przed-

wylotowej sesji plenarnej. Bardzo jestem 
ciekaw, jak to wygląda. Czy przyrodnik 
obserwujący sejmiki ptasie dostrzega 
jakieś podobieństwo owych zgromadzeń 
do obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
albo chociażby samorządowych sejmików? 
Wyczytałem w internecie, że np. podczas 
sejmików bocianich dochodzi czasem do 
różnego rodzaju utarczek i bójek pomiędzy 
uczestnikami zgromadzenia. Czyli jakieś 
podobieństwo jest, ale z drugiej strony to 
za mało. Bo przecież nie tylko uczestnicy 
parlamentarnych czy samorządowych 
zgromadzeń naparzają się między sobą. 
Biją się uczestnicy tzw. imprez masowych 
w postaci meczów piłkarskich, tłuką się 
uczestnicy wiejskich i miejskich zabaw 
tanecznych, a także goście tzw. wesel, 
czyli hucznych uroczystości związanych z 
powstaniem kolejnej podstawowej komórki 
życia społecznego. Krótko mówiąc, bójki są 
okazyjnym, ale nieodłącznym elementem 
funkcjonowania społeczności zarówno 
ptaków, jak i ssaków z homo sapiens na 
czele. Nie jest przypadkiem, że opisując 
najbardziej popularne sposoby rozwiązy-
wania konfl iktów w relacjach międzyludz-
kich, często używamy zamiennie określeń: 
„dać w mordę”, „zdzielić po ryju” czy 
„walnąć w dziób”. Język w sposób bezdy-
skusyjny obnaża nasze podobieństwo i 
pokrewieństwo. 

Myślę sobie jednak, że określenie ptasi 
sejmik, choć brzmi chwytliwe, to jednak 
wprowadza w błąd. Wyobraźcie sobie, 
że na sejmiku zbierają się bociany białe. 
Jedne są z PO, drugie z PiS-u. Po łące na 
długich, czerwonych nogach przechadza się 
marszałek sejmiku i uwala pomysły opozycji 
dotyczące terminu wylotu, trasy przelotu, 
układu klucza, itp. Albo np. bociany z PO 
na złość bocianom z PIS przegłosują, że w 
tym roku zamiast do Afryki lecą do Ameryki 
Południowej i co nam zrobicie? Ptaki nie 
są aż tak głupie. Gdyby się zachowywały 

tak jak plemiona polityczne w Polsce, to 
po prostu by wyginęły. 

Ideą ptasiego sejmiku jest, jeśli tak mogę 
się górnolotnie wyrazić, współdziałanie. 
Chodzi o to, aby odpowiednio duża grupa 
ptaków wspólnie, wzajemnie sobie poma-
gając, dotarła do celu, czyli bezpiecznego 
schronienia na czas zimy. To dla tych 
stworzeń kwestia życia lub śmierci. W 
obliczu nieuniknionej jesieni i zimy nie 

mogą sobie pozwolić na niekończące się, 
bezsensowne naparzanki. Muszą działać 
razem. I nawet jeśli podczas sejmików 
dochodzi do indywidualnych konfl iktów 
pomiędzy osobnikami, to koniec końców, 
gdy pojawi się odpowiedni prąd powietrza, 
ptaki odkładają swary na bok i wspólnie 
pracując, wyruszają na południe.

Jeśli więc miałbym dopatrywać się 
jakichś podobieństw pomiędzy ptasimi 
sejmikami, a Sejmem to widzę tylko parę 
drobnostek – posłowie lubią pokłapać 
dziobem, podszczypnąć ptaka obok za ogon, 
pociągnąć konkurentowi ze skrzydła. Ale 
na tym właściwie koniec. Zamiast podo-
bieństw, lepiej widać różnice, a największą 
z nich jest ta, że ptaki rozumieją, co to jest 
dobro wspólne. 

JEDEN Z DRUGĄ;)
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INNI napisali

LICZBA tygodnia

90 proc.
taki odsetek Polaków ankietowanych przez 
CBOS uważa, że powstanie i działalność 
Solidarności w latach 1980–1981 za ważne 
wydarzenie w historii Polski.
Obecnie częściej też niż w ciągu ostatnich 
10 lat Polacy przypisują powstaniu 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność pierwszoplanową 
rolę w przemianach, jakich doświadczyło 
całe społeczeństwo. 66 proc. badanych 
określa powstanie NSZZ Solidarność mianem 
wydarzenia przełomowego – wynika z 
badań CBOS. 

CHODZI O TO zwłaszcza...

Niższy VAT 
w Rumunii

P
o obniżce stawki podatku VAT na 
żywność sprzedaż detaliczna w Rumunii 
wzrosła w ujęciu rocznym o 8 proc. 

Rumuński parlament przegłosował kolejne 
obniżki podatków. 

1 czerwca stawka podatku VAT na 
produkty żywnościowe została obniżona 
w Rumunii z 24 do 9 proc. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Jeszcze w tym 
samym miesiącu sprzedaż detaliczna w tym 
kraju wzrosła o 4,2 proc. w porównaniu do 
maja i o 7,9 proc. rok do roku. W sierpniu 
rumuński parlament wbrew krytyce ze 
strony Unii Europejskiej przegłosował 
kolejną obniżkę podatków. Od 1 stycznia 
2016 roku podstawowa stawka podatku 
VAT zostanie obniżona z 24 do 20 proc., a 
rok później spadnie do poziomu 19 proc. 

W ocenie centrolewicowej koalicji 
rządzącej premiera Viktora Ponty obniżka 
podatków pobudzi popyt wewnętrzny i 
ożywi całą gospodarkę. W Polsce w 2011 
roku rząd PO-PSL podniósł podstawową 
stawkę podatku VAT z 22 do 23 proc. 
Zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami 
wyższa stawka miała obowiązywać tylko 
do końca 2013 roku. Wtedy jednak 
resort fi nansów z uwagi na złą sytuację 
budżetu zdecydował o jej utrzymaniu 
przez kolejne 3 lata.

Polska katastrofa 
mieszkaniowa

W 
Polsce na 1000 mieszkańców 
przypada 364 mieszkania – podaje 
Dziennik Gazeta Prawna. To 

jeden z najgorszych wyników w Europie.
Średnia unijna pod względem liczby 

mieszkań przypadającej na 1000 miesz-
kańców przekracza 420. We Francji wskaźnik 
ten wynosi 528, w Danii 497, a w Niem-
czech 493. 

Fatalną sytuację mieszkaniową w naszym 
kraju dodatkowo pogarsza fakt, że wiele 
budynków mieszkalnych znajduje się w 
fatalnym stanie technicznym i należałoby 
je zburzyć, czego nie ujmują oficjalne 
statystyki. Dodatkowo ponad 1,3 mln 
mieszkań w Polsce to lokale pozbawione 
podstawowych instalacji. 

Raport Najwyższej Izby Kontroli doty-
czący polityki mieszkaniowej z 2012 roku 
wskazuje, że w Polsce brakuje 1,5 mln 
mieszkań, a kolejne 200 tys. powinno 
zostać wycofanych z użytku. W warunkach 
poniżej przyjętych norm i standardów 
mieszka 6,5 mln Polaków. 

Budownictwo mieszkaniowe od lat nie 
nadąża za zapotrzebowaniem. W ubiegłym 
roku na tysiąc zawartych małżeństw przy-
padało średnio tylko 760 nowych mieszkań. 
Najgorzej pod tym względem jest w naszym 
województwie i na Opolszczyźnie.

Bankructwo 
Świętego Mikołaja

B
iuro Świętego Mikołaja w Rovaniemi 
w Finlandii stoi na krawędzi Bankru-
ctwa. Firma ma zaległości podatkowe 

w wysokości 200 tys. euro. 
Powodem finansowych kłopotów 

Świętego Mikołaja jest pikujący kurs rubla 
oraz liczne sankcje nałożone na Rosję w 
wyniku wojny na Ukrainie. Turyści znad 
Wołgi byli żyłą złota dla Mikołaja z Rova-
niemi i generowali znaczną część jego 
dochodów, które w zeszłym roku wyniosły 
ok. 2 mln euro. Tylko między grudniem 
2013 a styczniem 2014 roku liczba Rosjan 
przekraczających fińską granicę spadła 
o 33 proc, co w sposób znaczący odczuł 
również budżet Mikołaja. 

Biuro Świętego Mikołaja Rovaniemi 
na Kole Podbiegunowym Północnym jest 
jednym z kilku lapońskich firm, które 
zajmują się spełnianiem dziecięcych życzeń. 
Co roku odwiedza je ok. 300 tys. turystów. 
Firma zatrudnia 20 osób. W grudniu ubie-
głego roku Mikołaja z Rovaniemi odwiedził 
nawet ówczesny marszałek Sejmu Radosław 
Sikorski. Zdjęcie marszałka z Mikołajem 
stało się wówczas hitem polskiego internetu. 
Niebawem może się okazać, że zawodowa 
kariera obu panów uwiecznionych na foto-
grafii   zakończysię w równie smutny sposób.

OPRAC. ŁK

Foto: esmem

Po łące przechadza się 
marszałek sejmiku i uwala 
pomysły opozycji dotyczące 
terminu wylotu, trasy przelotu, 
układu klucza, itp.

Pikieta przed siedzibą 
Poczty Polskiej
» 26 SIERPNIA ZWIĄZKOWCY Z SOLIDARNOŚCI 
POCZTY POLSKIEJ protestowali przed siedzibą spółki w 
Warszawie przeciwko polityce fi nansowej zarządu fi rmy oraz 
niewłaściwemu gospodarowaniu majątkiem spółki. Zwra-
cali też uwagę na złą politykę rządu względem najwięk-
szego krajowego operatora na rynku usług pocztowych, 
która prowadzi do upadku fi rmy i przejęcia rynku wartego 
miliardy złotych przez podmioty zagraniczne.
Zdaniem przewodniczącego Solidarności w Poczcie Polskiej 
Bogumiła Nowickiego skutkiem złej polityki zarządu fi rmy 
są zwolnienia tysięcy pracowników oraz likwidacja kolejnych 
placówek pocztowych. – Poczta Polska znika z małych i śred-
nich miejscowości – mówi szef związku w fi rmie.
Podczas pikiety związkowcy przekazali zarządowi Poczty 
Polskiej petycję, w której domagają się m.in. powstrzymania 
likwidacji placówek pocztowych, wstrzymania wyprzedaży 
majątku spólki poniżej jego wartości oraz podwyższenia 
wynagrodzeń wszystkich pracowników o 400 zł brutto. 
Od końca grudnia w Poczcie Polskiej trwa spór zbiorowy na 
tle płacowym, ale prowadzone przez wiele miesięcy nego-
cjacje nie przyniosły rozstrzygnięć. Na początku sierpnia 
spisany został protokół rozbieżności, dalsze rozmowy 
między zarządem PP a związkami prowadzone będą w 
obecności mediatora.

Spór zbiorowy w 
Castoramie
» WZROST PŁAC O MINIMUM 4,5 PROC. postulują 
związkowcy z Solidarności w Castoramie. Z tego powodu 29 
lipca rozpoczęli spór zbiorowy z pracodawcą. Związkowcy 
przypominają, że w grudniu 2014 roku, tuż po utworzeniu w 
fi rmie Solidarności, pracodawca zadeklarował, że rozpocznie 
z nimi negocjacje na temat podwyżek. – Do rozmów w tej 
sprawie ponownie wezwaliśmy go w styczniu tego roku. 
W ich trakcie podkreślał, że jego możliwości fi nansowe są 
niewielkie i że maksymalny wzrost indywidualnych wyna-
grodzeń może wynieść 3,2 proc. Nie zgadzamy się z tym 
i obstajemy przy minimum 4,5 proc. podwyżki, z czego 3 
proc. podwyżki miałoby dotyczyć każdego pracownika, a 
1,5 proc. miałoby być przyznawane uznaniowo dla ludzi 
najbardziej zaangażowanych w pracę – mówi Wojciech 
Kasprzyk, przewodniczący Solidarności w Castoramie. 
Zdaniem związkowców tłumaczenia pracodawcy o braku 
pieniędzy są bezpodstawne. Odwołują się do dokumentów 
fi rmy, z których wynika, że pracodawcę stać na podwyżki.
– Jeśli nasze rozmowy z zarządem zakończą się fi askiem, 
to nie wykluczamy rozpoczęcia akcji strajkowej. O sytu-
acji płacowej w fi rmie zamierzamy też powiadomić zarząd 
grupy Kingfi sher, która jest właścicielem Castoramy. Ludzie 
są coraz bardziej sfrustrowani. Z powodu niskich zarobków 
coraz więcej doświadczonych pracowników ucieka z fi rmy 
– oznajmia przewodniczący.
Castorama posiada w Polsce 72 sklepy, w których zatrudnia 
ponad 10 tys. pracowników. 

AGA, BEA, DIKK

WIEŚCI z kraju 
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Nauczyciele z Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie do tej pory nie otrzymali wynagrodzeń za sierpień. 
Wypłaty powinny wpłynąć na ich konta 1 sierpnia. Kasa placówki jest pusta, pensji mogą nie dostać też pracownicy 
administracji i obsługi.

Nauczyciele z Poręby bez wypłaty
M

ałgorzata Benc 
z biura tereno-
wego śląsko-
-dąbrowskiej 
Solidarności w 

Zawierciu podkreśla, że opóź-
nienia w wypłacaniu wynagro-
dzeń pracownikom tej placówki 
zdarzały się już wcześniej, ale po 
raz pierwszy ludzie usłyszeli, że 
w ogóle nie dostaną pieniędzy.

W Miejskim Zespole Szkół 
w Porębie uczy się kilkuset 
uczniów. W jego skład wcho-
dzi szkoła podstawowa oraz 
gimnazjum. Jak podkreśla 
Anna Gacek, przewodnicząca 
oświatowej Solidarności w 
Zawierciu jest to zespół, który 
otrzymuje największą sub-
wencję z budżetu państwa ze 
wszystkich szkół działających 
w Porębie. – Ludzie są obu-
rzeni, mają rodziny, kredyty, 
nie spodziewali się tego, że 
mogą zostać bez pieniędzy 
– dodaje Gacek. 

Pracownicy będący człon-
kami NSZZ Solidarność zostali 
otoczeni pomocą prawną. 
Skierowali już do dyrekcji 
wezwania do zapłaty zaległych 

wynagrodzeń. – Od tego, co 
zrobi pani dyrektor, zależy, 
jakie kroki podejmą. Jeżeli nie 
otrzymają pieniędzy, pójdą 

do sądu pracy – zapowiada 
Małgorzata Benc.

Zaznacza, że zespół już 
wcześniej miał problemy 

fi nansowe i zaległości wobec 
ZUS oraz urzędu skarbowego, 
ale dyrekcja placówki pod-
pisała z tymi instytucjami 

ugody i reguluje zobowią-
zania. W jej ocenie winę za 
to, że zabrakło pieniędzy na 
wynagrodzenia dla nauczy-
cieli ponoszą poprzednie i 
obecne władze gminy oraz 
dyrekcja placówki. – Jeżeli 
problemy w zespole szkół 
pojawiały się wiele miesięcy 
temu, to władze gminy wraz 
z dyrekcją powinny podjąć 
jakieś działania, żeby je roz-
wiązać lub przedstawić plan 
naprawczy. Nic takiego nie 
zrobiono – mówi Benc.

Dyrektorka zespołu szkół 
Iwona Muskalska twierdzi, 
że zawiniły władze gminy. 
– Wszyscy dobrze wiedzieli, 
jaka jest sytuacja. Słaliśmy 
pisma do władz, że budżetu 
nie wystarczy. Jest mi przykro, 
bo to ja jestem pracodawcą 
nauczycieli i prawnie pono-
szę za to odpowiedzialność, 
ale nie otrzymałam z gminy 
takiego budżetu, na jaki zgła-
szałam zapotrzebowanie. Za 
chwilę pensji nie dostaną rów-
nież pracownicy administracji 
i obsługi. Jako placówka nie 
jesteśmy w stanie funkcjonować 

do końca roku. Brakuje blisko 
1 mln zł – dodaje Muskalska.

Jednak zdaniem burmistrza 
Poręby Ryszarda Spyry to nie 
władze gminy, a dyrekcja 
szkoły ponosi odpowiedzial-
ność za to, że do takiej sytuacji 
doszło. – Pani dyrektor zgodnie 
z prawem posiada wyłączne 
prawo decydowania o sposo-
bie wydatkowania pieniędzy 
przekazywanych jej przez 
Urząd Miasta na funkcjono-
wanie podległej jej placówki 
edukacyjnej. Jako burmistrz 
przekazałem na Miejski Zespół 
Szkół środki fi nansowe zgod-
nie z wysokością tych środków 
przewidzianych dla MZS w 
Porębie w budżecie miasta na 
rok 2015 – mówi burmistrz 
Poręby Ryszard Spyra. – Już 
w grudniu 2014 roku infor-
mowałem panią dyrektor o 
tragicznej sytuacji fi nansowej 
gminy i braku możliwości 
zwiększenia wydatków na 
funkcjonowanie wszystkich 
placówek oświatowych w mie-
ście, w tym również Miejskiego 
Zespołu Szkół – dodaje Spyra.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Obligacje pogrążą JSW?
ING Bank Śląski jedna z insty-
tucji finansowych, która w 
ubiegłym roku nabyła obligacje 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
nalega, aby spółka wykupiła 
przedterminowo część papierów 
dłużnych. W ocenie Solidar-
ności z JSW niepowodzenie 
negocjacji z bankami w tej 
sprawie może doprowadzić 
nawet do upadłości fi rmy.

W 2014 roku JSW wyemi-
towała obligacje o wartości 
700 mln zł i 163,75 mln USD. 
Uzyskane w ten sposób środki 
spółka przeznaczyła na zakup 
od Kompanii Węglowej kopalni 
Knurów-Szczygłowice za 1,49 
mld zł. Termin wykupu obligacji 
ustalono na 22-77 miesięcy. 
W umowie znalazł się jednak 
zapis mówiący o tym, że jeżeli 
JSW do 30 lipca 2015 roku nie 
przeprowadzi emisji obligacji na 
„międzynarodowych rynkach 
kapitałowych”, to banki otrzy-
mają prawo żądania wcześ-
niejszego wykupu papierów 
papierów dłużnych. – Emisji nie 
przeprowadzono, a Zarząd JSW 
unika zabrania głosu odnośnie 
ostatnich wydarzeń. Dzisiaj gieł-
dowa wycena fi rmy jest niższa 
od kwoty, jaką rok temu ta JSW 
zapłaciła za jedną kopalnię – 
czytamy w komunikacie opub-
likowanym przez Zakładową 
Organizację Koordynacyjną 
NSZZ Solidarność JSW S.A. 

Jak wynika z doniesień 
medialnych, ING Bank Śląski, 
który posiada obligacje JSW 
na kwotę 200 mln zł bez 
odsetek, skierował do JSW 

pismo w sprawie wcześniejszego 
wykupu obligacji. W ocenie 
związkowców obecna, trudna 
sytuacja, w jakiej znalazła się 
spółka, jest wynikiem błędów 
poprzedniego zarządu spółki 
oraz opieszałości jej nadzoru 
właścicielskiego. – Związki 
zawodowe niejednokrotnie 
wskazywały właścicielowi, 
że w JSW dzieje się źle i to nie 
tylko z powodu pogarszających 
się warunków rynkowych 
czy wydrenowania ze spółki 
wszelkich rezerw finanso-
wych. Fatalne zarządzanie przez 
poprzedni zarząd i dyrekcje 
niektórych kopalń doprowa-
dziło do poważnego ograni-

czenia wydobycia, szczególnie 
osiągającego najwyższe ceny 
węgla typu „hard” – napisali w 
komunikacie liderzy Solidar-
ność z JSW. – Zasoby gotówki 
w fi rmie stale się kurczą, a ceny 
węgla wciąż dołują. W najbliż-
szym czasie spółka będzie miała 
kłopot nie tylko z obligacjami, 
których nie jest w stanie ani 
wykupić, ani zrolować, ale 
będzie potrzebowała kilkaset 
milionów złotych dokapitalizo-
wania. Bez natychmiastowych 
decyzji strony rządowej obecny 
zarząd może nie sprostać tym 
wyzwaniom – przestrzegają 
związkowcy. 

ŁK
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W PKP Cargo za strajkiem
96 proc.  pracowników 
z zakładów PKP Cargo w 
całej Polsce, którzy wzięli 
udział w referendum straj-
kowym, opowiedziało się za 
rozpoczęciem ogólnopolskiej 
akcji protestacyjnej w spółce. 
Frekwencja w głosowaniu 
wyniosła 57 proc.

Referendum w zakładach 
PKP Cargo trwało od 4 do 
21 sierpnia. W tym czasie 
związkowcy musieli dotrzeć 
z urnami do głosowania na 
wszystkie kolejowe posterunki. 
W referendum pracownicy 
odpowiadali na pytanie: „Czy 
jesteś za strajkiem, jeżeli zarząd 
fi rmy nie przyzna podwyżki 
po 250 zł netto?”. Na „tak” 
odpowiedziało aż 96 proc. 
z nich.

– Wynik głosowań świadczy 
o tym, że „ciśnienie” wśród 
ludzi jest bardzo wysokie. 
Opowiadając się za straj-
kiem, wyraźnie pokazali, że 
za znacznie zwiększony zakres 
obowiązków służbowych 
należą im się godne zarobki, a 
nie jałmużna oferowana przez 
zarząd spółki. Od początku 
roku aż 4,5 tys. pracowników 
PKP Cargo musiało pożegnać 
się z robotą na zasadzie tzw. 
dobrowolnych odejść. Teraz 
braki osobowe kierownictwo 
fi rmy łata tymi ludźmi, którzy 
pozostali. Dla pracodawcy 
najlepszym rozwiązaniem 
byłoby, gdyby nie musiał za 
to płacić – komentuje Henryk 
Grymel, przewodniczący kole-
jarskiej Solidarności.

Grymel zapowiada, że o 
terminie ewentualnej akcji 
strajkowej zdecyduje w 
najbliższych dniach Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy 
w PKP Cargo.

Referendum strajkowe w 
PKP Cargo to skutek fi aska 
mediacji płacowych, do którego 
doszło 30 lipca w Warszawie. 
Mediacje prowadzone były w 
ramach rozpoczętego w lutym 
przez związki zawodowe z PKP 
Cargo sporu zbiorowego na 
tle płacowym. Jego powodem 
był brak woli pracodawcy do 
rozmów na temat podwyżki 
płac, zagwarantowanej co roku 
w pakiecie gwarancji pracow-

niczych. Dopiero, gdy spór 
osiągnął fazę mediacji, zarząd 
PKP Cargo najpierw zapropo-
nował podwyżkę płac o 45 zł 
netto dla każdego pracownika, 
a następnie podniósł tę kwotę 
do 110 zł netto. W odpowiedzi 
działające w spółce związki 
zawodowe zawiązały Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy i 
zdecydowały o przeprowa-
dzeniu referendum wśród 
wszystkich pracowników 
PKP Cargo.

W zakładach spółki PKP 
Cargo w całej Polsce zatrud-
nionych jest blisko 18 tys. 
pracowników.

BEA
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Tanie kino 
w Zabrzu
» OD WRZEŚNIA W KINIE „ROMA” W 
ZABRZU za symboliczne kwoty odbywać się 
będą projekcje fi lmów dla dzieci i dorosłych. 
Do pomysłu wprowadzenia ulg na wstęp do 
kina przekonali kierownictwo placówki związ-
kowcy z Solidarności w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
– Nasza inicjatywa stała się możliwa dzięki 
dużej przychylności pracowników kina 
„Roma”. W naszej pracy na co dzień widzimy 
biedę wielu rodzin. Brak pieniędzy całkowicie 
pozbawia tych ludzi szans na odwiedzanie 
bardzo drogich obecnie placówek kultury. 
Ale dziś także osoby średniozamożne rzadko 
mogą sobie pozwolić na kino. Pomyśleliśmy, 
że dobrze byłoby ułatwić do niego dostęp 
wszystkim mieszkańcom Zabrza. Już od 
września będą mogli oglądać tanie seanse na 
dużym ekranie – mówi Łukasz Merta, prze-
wodniczący Solidarności w MOPR.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 
16.00 za jedyne 5 zł od osoby wyświetlane 
będą seanse rodzinne. Dorośli będą mogli 
oglądać fi lmy za niewielką opłatą w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.00. 
– Liczymy, że nasza akcja przyciągnie do kina 
całe rodziny. Za jedyne 20 zł czteroosobowa 
rodzina będzie mogła obejrzeć bajkę lub fi lm 
familijny – mówi Łukasz Merta.
Ceny biletów wstępu do kina na seanse dla 
dorosłych uzależnione będą od negocjacji 
kierownictwa kina „Roma” z dystrybutorami 
fi lmów. – Ale nie powinny być wyższe niż 10 
zł. W ofercie dla dorosłych znajdą się tzw. 
fi lmy ambitne – dodaje przewodniczący.
Tanie seanse w zabrzańskim kinie „Roma” 
zainaugurowane zostaną 6 września. W tym 
dniu na seansie rodzinnym wyświetlana będzie 
bajka pt. „Pinokio”, natomiast 7 września w 
ramach seansu dla dorosłych odbędzie się 
projekcja argentyńsko-hiszpańskiego obrazu 
„Dzikie historie”. – Jeśli wśród mieszkańców 
Zabrza zainteresowanie naszą akcją będzie 
duże to na pewno zwiększymy częstotliwość 
tanich seansów – zapowiada Łukasz Merta. 

Bonus na szkolne 
wyprawki 
» DODATKOWE 100 ZŁ NETTO OTRZY-
MAJĄ W NAJBLIŻSZYCH DNIACH pracow-
nicy spółki Sandvik Polska w Katowicach. 
To efekt starań zakładowej Solidarności o 
dofi nansowanie przez pracodawcę szkolnych 
wyprawek dla dzieci. 
– Już na początku roku zasygnalizowaliśmy 
prezesowi, że takie wsparcie byłoby przez ludzi 
bardzo dobrze odebrane. Przecież osoby, które 
mają dzieci w wieku szkolnym w każdym roku 
wydają na książki i przybory szkolne bardzo 
duże pieniądze. Pracodawca zadeklarował, 
że dołoży się do wyprawek. O jego obietnicy 
przypomnieliśmy mu w lipcu. Nam zależało na 
wyprawkach rzeczowych, ale prezes wyjaśnił, 
że fi rma musiałaby najpierw przygotować 
ich dokładny kosztorys. Z uwagi na to, że do 
rozpoczęcia roku szkolnego czasu pozostało 
niewiele, zaproponował, że na wyprawki 
dołoży ludziom po 100 zł netto – mówi Rafał 
Mikołajczyk, przewodniczący zakładowej 
Solidarności. Dodaje też, że zgodnie z decyzją 
pracodawcy dodatkowe pieniądze trafi ą do 
wszystkich pracowników Sandvik Polska, bez 
względu na to, czy są rodzicami dzieci w 
wieku szkolnym, czy nie.
Katowicka spółka Sandvik Polska zatrudnia 
ponad 140 pracowników. Firma jest świa-
towym liderem w produkcji m.in.: narzędzi 
skrawających, stali kwasoodpornej, materiałów 
elektrooporowych i taśm transporterowych.

BEA

KRÓTKO OIP w Katowicach wydał pierwsze nakazy dla ArcelorMittal Poland o 
obowiązku ewidencji pracowników wykonujących pracę w warunkach 
szczególnych i odprowadzania za nich składek do Funduszu Emerytur Pomostowych. 

Pierwsze efekty akcji związku
D

ecyzja Okręgowej 
Inspekcji Pracy to 
efekt akcji Solidar-
ności w ArcelorMittal 
Poland. Polegała  ona 

na dostarczaniu przez pracowników 
wniosków do OIP o weryfi kację 
charakteru ich pracy. Związkowcy 
rozpoczęli ją jeszcze na początku 
roku. Wzięło w niej udział blisko 
400 członków Solidarności, którzy 
nie mają prawa do emerytur pomo-
stowych, mimo że pracują w warun-
kach szczególnych i uciążliwych dla 
zdrowia. Związkowcy informują, 
że pracodawca zatrudniając ich na 
tych stanowiskach, świadomie nie 
ujął ich w wykazie pracowników 
wykonujących czynności w trud-
nych warunkach po to, by uniknąć 
obowiązku odprowadzania za nich 
składek do Funduszu Emerytur 
Pomostowych. Ich zdaniem w 
ten sposób chciał obniżyć koszty 
zatrudnienia w fi rmie.

– W AMP już od kilku lat właśnie 
w taki sposób ludzie przyjmowani 
są do pracy w warunkach szcze-
gólnych. Mimo naszych licznych 
interwencji, zarząd koncernu upor-
czywie nie chciał rozwiązać tego 
problemu. Zdecydowaliśmy, że z 
naszą pomocą członkowie Solidar-
ności będą wnioskować do OIP o 
zweryfikowanie ich charakteru 
pracy. Bo nie może być tak, że 
ci ludzie na skutek niezgodnych 
z prawem działań pracodawcy 
mieliby zostać pozbawieni moż-
liwości przejścia na emerytury 
pomostowe. Przygotowaliśmy 
dla nich specjalne wnioski, które 

inspekcja zobowiązana była roz-
patrywać indywidualnie – mówi 
Lech Majchrzak, wiceprzewodni-
czący Solidarności w AMP.

Jeszcze w lipcu OIP skierował 
do pracodawcy pierwsze nakazy 
o obowiązkowej ewidencji kon-
kretnych pracowników zatrudnio-
nych w warunkach szczególnych 
bądź szczególnym charakterze i 
odprowadzaniu za nich składek 
do FEP. Majchrzak zwraca jed-
nak uwagę, że same nakazy nie 
są jednak jednoznaczne z naby-
ciem przez tych ludzi prawa do 
emerytury pomostowej. – Prawo 
do niej będą mieli dopiero wtedy, 

jeśli spełnią siedem warunków 
w tym najważniejszy związany z 
15-letnim stażem pracy. Ale i tak 
nie otrzymają jej, jeśli pracodawca 
nie ureguluje za nich wszystkich 
składek do FEP, z którymi zalega od 
kilku lat – wyjaśnia Lech Majchrzak. 
– Zgodnie z ustawą o emeryturach 
pomostowych odprowadzanie tych 
składek jest jego obowiązkiem od 
daty zatrudnienia pracownika w 
warunkach szczególnych. Zwłasz-
cza dla tych ludzi, którzy jeszcze 
nie mają przepracowanych 15 lat 
w warunkach uciążliwych, składki 
za każdy miesiąc pracy mogą mieć 
kluczowe znaczenie w ubieganiu się 

o emeryturę pomostową – wyjaśnia 
wiceszef Solidarności w AMP. Związ-
kowcy już poszukują rozwiązań, 
w jaki sposób wyegzekwować od 
pracodawcy zaległe zobowiązania 
do FEP. – Rozważamy możliwość 
wystąpienia w tej sprawie do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
– mówi Lech Majchrzak.

Jak dodaje wiceprzewodniczą-
cy „S” w AMP, dzięki akcji związ-
ku problemem niepłacenia przez 
pracodawcę składek do Funduszu 
Emerytur Pomostowych zaczęli się 
interesować również ci pracownicy, 
którzy nie są członkami Solidarności.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Eksperckie wsparcie dla komisji zakładowych
Organizacje związkowe zareje-
strowane w Zarządzie Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność będą mogły zwrócić się 
do spółki S.Partner o pomoc w 
analizie sprawozdań finanso-
wych oraz podstawowych danych 
ekonomiczno-fi nansowych fi rmy. 
Wsparcie ekspertów będzie możliwe 
dzięki umowie podpisanej pomiędzy 
śląsko-dąbrowską „S”, a przed-
stawicielami spółki. 

Piotr Nowak, wiceprzewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności podkreśla, że współpraca z 
S.Partnerem jest odpowiedzią na 
sygnały płynące z organizacji związ-
kowych. – Od ponad roku docierały 
do nas głosy z niektórych komisji 
zakładowych, że brakuje im takiego 
merytorycznego wsparcia – mówi 
Piotr Nowak. Podkreśla, że wybór 
spółki S.Partner nie jest przypad-
kowy. Jest to fi rma, która od kilku 
lat współpracuje z Komisją Krajo-
wą NSZZ Solidarność. – Niektóre 
organizacje z naszego regionu też 
już taką indywidualną współpracę 
z S.Partnerem podjęły i widzimy, 
że jest ona bardzo dobra – dodaje 
wiceprzewodniczący śląsko-dą-
browskiej „S”.

Związkowcy będą mogli zwrócić 
się do ekspertów z S.Partnera także 
o pomoc w analizie podstawowych 

danych w obszarze zatrudnie-
nia, wynagrodzeń i czasu pracy. 
Umowa obejmuje też wsparcie w 
analizie ekonomiczno-fi nansowej 
na potrzeby różnego rodzaju ne-
gocjacji prowadzonych w fi rmie 
oraz wszelkie analizy i opinie eko-
nomiczno-fi nansowe potrzebne 
związkowcom podczas kontaktów 
z pracodawcami.

Wsparcie w kwestiach określo-
nych w umowie przedstawiciele 

komisji zakładowych będą mogli 
uzyskać drogą telefoniczną i mai-
lową przez 24 godziny na dobę. 
Dodatkowo eksperci z S.Partnera 
raz w miesiącu będą dostępni w 
siedzibie Zarządu Regionu. Ich 
dyżury w godzinach od 10.00 do 
16.00 zaplanowane zostały na 29 
września, 27 października, 24 li-
stopada, 15 grudnia, 26 stycznia 
i 23 lutego. Zaplanowane zostały 
także dwa dwudniowe szkolenia 

dla zainteresowanych komisji. 
– Często jest tak, że pracodawca 
przedstawia informacje dotyczące 
sytuacji ekonomicznej fi rmy, ale 
robi to w taki sposób, że ukrywa 
niektóre dane lub udostępnia tylko 
te dokumenty, które chce. Pewne 
rzeczy mogą umknąć związkow-
com, dlatego korzystanie z pomocy 
ekspertów jest bardzo ważne. Oni 
powinni podpowiadać, o jakie 
dokumenty komisje zakładowe 
powinny się upominać i na które 
zapisy zwracać szczególną uwagę 
– dodaje Piotr Nowak. Zapewnia, 
że fi rma S.Partner podpisała klau-
zulę o poufności danych.

Umowa będzie obowiązywała od 
1 września 2015 roku do końca lute-
go 2016 roku. Jednak Piotr Nowak 
nie wyklucza dalszej współpracy 
z ekspertami z S.Partnera, jeżeli 
tylko komisje zakładowe będą 
takim wsparciem zainteresowane.

S.Partner należy do grupy SYN-
DEX. Spółka powstała w 2005 roku 
i jest kancelarią prawno-ekono-
miczną na polskim rynku reali-
zującą ekspertyzy ekonomiczne i 
społeczne skierowane wyłącznie 
do przedstawicieli pracowników, 
w tym związków zawodowych, rad 
pracowników oraz najważniejszych 
instytucji dialogu społecznego.

AGA

Foto: fl ickr.com/Ken Teegardin
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Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Senatu z wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie wieku 
emerytalnego, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i Lasów Państwowych. Referendum ma zostać połączone z 
październikowymi wyborami do parlamentu. 

Prezydent wnioskuje o referendum 
B

iorąc to pod uwagę, 
że taka jest wola 
milionów Polaków, 
zwracam się do Senatu 
Rzeczypospolitej z 

wnioskiem, by poddać te kwestie 
pod ogólnokrajowe referendum, 
w dniu wyborów parlamentar-
nych, zarządzonych na dzień 
25 października. Referendum 
w połączeniu z wyborami do 
Sejmu i Senatu będzie bowiem 
znacząco tańsze niż przeprowa-
dzone w osobnym terminie. 
Przyjęte rozwiązanie umożliwi 
poznanie woli Polaków i wska-
zanie kierunku oczekiwanych 
przez społeczeństwo zmian
– powiedział prezydent Duda w 
orędziu do narodu wygłoszonym 
w czwartek 20 sierpnia.
 
Trzy pytania referendalne
Prezydent Duda podkreślił w 
orędziu, że podwyższenie wieku 
emerytalnego do 67. roku życia 
wzbudziło wiele społecznych 
kontrowersji. – Zasady naby-
wania uprawnień emerytalnych 
są jedną z kluczowych kwestii 
społecznych. Dlatego należy 
umożliwić obywatelom wypo-
wiedzenie się również w tej, 
tak ważnej dla nas wszystkich 
sprawie – powiedział Andrzej 
Duda.

Mówiąc o kwestii obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków, 
prezydent stwierdził, że zmiany 
w systemie oświaty powinny być 
wprowadzane z poszanowaniem 
opinii nauczycieli i specjalistów 
oraz przede wszystkim rodziców. 

– Opinia rodziców domagają-
cych się prawa do decydowania 
o kształcie systemu edukacji w 
Polsce musi być wysłuchana 
– powiedział prezydent. 

Uzasadniając decyzję o 
poddaniu kwestii Lasów Państwo-
wych pod referendum, Andrzej 
Duda zaznaczył, że stanowią one 
jeden z ostatnich niesprywatyzo-
wanych zasobów narodowych. 
– W odczuciu społecznym dobro 
to powinno podlegać szczególnej 
ochronie państwa i pozostać jego 

własnością dla dobra obywateli 
– wskazał prezydent RP. 

6 mln podpisów
Ogłoszona 20 sierpnia decyzja 
prezydenta została poprze-
dzona spotkaniem z inicjato-
rami obywatelskich wniosków 
referendalnych, pod którymi 
podpisało się łącznie prawie 6 
mln obywateli. W spotkaniu w 
Pałacu Prezydenckim uczestni-
czyli m.in. Karolina i Tomasz 
Elbanowscy z Fundacji Rzecznik 

Praw Rodziców oraz Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność jako inicjator 
referendum w sprawie wieku 
emerytalnego. 

Komentując prezydencki 
wniosek o przeprowadzenie  
referendum 25 października, 
szef związku stwierdził, że jest 
to wyraz szacunku prezydenta 
dla obywateli. – Nie jest to speł-
nienie oczekiwań jakiejkolwiek 
partii politycznej. Przypominam, 
że z takim postulatem zwrócili 

się do prezydenta przedstawi-
ciele komitetów obywatelskich, 
które te wnioski referendalne 
zorganizowali i złożyli. Pomysł 
zorganizowania referendum 
razem z wyborami jest moim 
pomysłem, a nie prezydenta, ani 
jakiejkolwiek partii politycznej i 
pomysł ten został zaakceptowany 
przez przedstawicieli pozosta-
łych komitetów obywatelskich 
– powiedział Piotr Duda. 

Dwa referenda jesienią
Prezydent Andrzej Duda w 
orędziu wygłoszonym 20 sierpnia 
poinformował również, że nie 
zamierza ingerować w treść 
pytań, ani w termin referendum 
ogłoszonego przez Bronisława 
Komorowskiego w sprawie 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do 
Sejmu, finansowania partii 
politycznych z budżetu oraz 
rozstrzygania wątpliwości w 
sprawie prawa podatkowego 
na korzyść podatnika. – Zdecy-
dowałem uszanować wolę 
mojego poprzednika popartą 
decyzją Senatu, poprzednio 
już wyrażoną i nie odwoływać 
referendum zarządzonego na 
dzień 6 września, nie ingerować 
w tamtą decyzję – powiedział 
Andrzej Duda. 

Kukiz apeluje do prezydenta
Paweł Kukiz zaapelował do 
prezydenta Dudy o przeniesienie 
referendum zaplanowanego na 
6 września na 25 października. 
W liście do głowy państwa lider 

ruchu Kukiz’15 podkreślił, że 
władze państwowe wybrane w 
demokratycznych wyborach 
powinny dołożyć wszelkich 
starań, aby instytucja refe-
rendum była traktowana z 
należytą powagą i aby nie była 
wykorzystywana do bieżącej 
walki politycznej oraz konkuro-
wania między poszczególnymi 
ugrupowaniami politycznymi. 
– Miliony Polaków przyjęło 
Pańskie zwycięstwo w wyborach 
prezydenckich z nadzieją na 
pozytywne zmiany w naszym 
kraju. Wielokrotnie podkreślał 
Pan w swojej kampanii wybor-
czej oraz już po zaprzysiężeniu 
na najwyższy urząd w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, że chce 
Pan być prezydentem wszyst-
kich Polaków, a nie wyłącznie 
przedstawicielem jednego 
środowiska politycznego, jak 
Pański poprzednik. Dlatego 
też jeszcze raz zwracam się do 
Pana Prezydenta o zgłoszenie 
wniosku w sprawie przenie-
sienia terminu referendum 
rozpisanego na 6 września i 
połączenie go z referendum 
planowanym na 25 paździer-
nika – napisał Paweł Kukiz w 
liście do Prezydenta RP.

24 s ierpnia  Konwent 
Seniorów Senatu podjął decyzję, 
że wniosek prezydenta dotyczący 
rozpisania dodatkowego refe-
rendum zostanie rozpatrzony 
przez izbę wyższą parlamentu 
na najbliższym posiedzeniu w 
dniach 2-4 września. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Demonstracja poparcia dla wniosku o przeprowadzenie referendum ws. wieku emerytalnego, marzec 2012 roku

Seniorzy są wyrzucani poza rynek pracy
Coraz więcej osób w wieku 60 
plus ma problemy ze znalezie-
niem jakiejkolwiek pracy, a ci 
którym się to udaje zazwyczaj 
trafi ają na umowy śmieciowe. 
Perspektywy dla seniorów nie 
wyglądają najlepiej, praco-
dawcy traktują ich jedynie jako 
pracowników rezerwowych.

Systematycznie wzrasta liczba 
bezrobotnych w wieku 60 plus. 
Tylko w ciągu roku zwiększyła 
się ona aż o 7 tys. W czerwcu w 
powiatowych urzędach pracy 
zarejestrowanych było 88,9 tys. 
osób po 60. roku życia, to o 8,5 
proc. więcej niż rok wcześniej. 
Jedną z przyczyn rosnącego 
bezrobocia wśród seniorów jest 
wydłużenie wieku emerytalne-
go do 67. roku życia, zarówno 
dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 
Reforma zakładająca stopnio-
we wydłużenie wieku upraw-
niającego do przejścia na to 
świadczenie weszła w życie w 
styczniu 2013 roku. Docelowo 
kobiety będą pracować o 7 lat 
dłużej, mężczyźni o 2 lata. W 
czerwcu tego roku wiek eme-
rytalny dla kobiet wynosił już 
60 lat i 8 miesięcy. W tym cza-
sie liczba pań w wieku 60 plus 
zarejestrowanych w urzędach 

pracy wzrosła o 3,8 tys. Z danych 
przekazanych przez GUS wyni-
ka, że 70 proc. bezrobotnych w 
wieku 60 plus nie miało pracy 
dłużej niż przez rok.

Stary, czyli nieatrakcyjny
Powrót na rynek pracy dla osób 
w wieku 60 plus jest bardzo 
trudny, często wręcz niemożliwy. 

Pracodawcy bardzo rzadko są 
zainteresowani zatrudnianiem 
starszych pracowników, bo 
w ich ocenie wiąże się to z 
wyższymi kosztami związanymi 
nie tylko z wynagrodzeniami, 
ale również z ewentualnymi 
chorobami i dłuższymi zwol-
nieniami lekarskimi. Jest to 
także powód, dla którego coraz 

częściej pracownicy tracą pracę 
przed wejściem w tzw. okres 
ochronny, wynoszący 4 lata 
przed nabyciem uprawnień 
emerytalnych. Pracodawcy 
wiedzą, że w tym czasie nie 
mogą ich zwolnić, więc robią 
to wcześniej. 

Jak przekonuje dr Adam 
Mrozowicki, socjolog z Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, niechęć 
pracodawców do zatrudniania 
osób w wieku 60 plus jest także 
efektem spojrzenia kulturowego 
na starszych pracowników. W 
Polsce wciąż dominuje stereo-
typ dotyczący kultu młodości, 
sprawności oraz założenie, że 
ludzie młodzi szybciej będą 
się uczyli nowych rzeczy oraz 
nie posiadają nawyków, które 
mogą przeszkodzić w osiągnię-
ciu celów biznesowych fi rmy. 
– Panuje stereotyp mówiący o 
tym, że młody pracownik jest 
elastyczny, nieustannie dosto-
sowuje się do rynku pracy i bę-
dzie się uczył przez całe życie. 
Pracodawcy często kierują się 
takim myśleniem, a zapomina-
ją o tym, że starsi pracownicy 
mogą mieć inne atuty, np. są 
bardziej przywiązani do miejsca 
pracy, posiadają doświadcze-
nie i wiedzę praktyczną zdo-
bytą podczas wcześniejszych 
etapów kariery, które można 
wykorzystać w nowej fi rmie 
– mówi dr Mrozowicki.

Pracownicy rezerwowi
Jego zdaniem problemem jest 
nie tylko bezrobocie w grupie 
60 plus, ale także sposób zatrud-

niania ludzi w tym wieku oraz 
nieco młodszych, tzw. 50 plus. 
– Seniorzy, obok osób, które 
nie ukończyły 24 roku życia, 
najczęściej są zatrudniani na 
umowach cywilnoprawnych. 
W obu przypadkach mamy do 
czynienia z prekaryzacją zatrud-
nienia – zaznacza dr Mrozowicki. 
Podkreśla, że dyskusja dotycząca 
ewentualnego obniżenia wieku 
emerytalnego powinna być 
uzupełniona o dyskusję doty-
czącą jakości miejsc pracy, a 
dopóki umowy cywilnoprawne 
będą nadużywane przez praco-
dawców, niewiele się zmieni. 
– Ci ludzie dla pracodawców 
stanowią rezerwową armię 
pracowników. Często pracują 
dorywczo, z doskoku, a z takiej 
pracy pieniądze do systemu nie 
wpływają – mówi.

Z tego samego powodu, jak 
podkreśla socjolog, programy 
unijne skierowane na akty-
wizację zawodową seniorów 
nie zawsze są skuteczne. – Są 
to programy, które najczęściej 
generują zatrudnienie czasowe 
i elastyczne, a nie takie, które 
gwarantuje pracownikowi po-
czucie stabilizacji – przekonuje.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: fi lckr.com/Mike Miley

Foto: TŚD
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Energetycy na Jasnej Górze
22 i 23 sierpnia ponad 10 tys. 
pracowników branży energe-
tycznej wzięło udział w 30. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Energetyków, Elektryków i 
Elektroników na Jasną Górę. 
Do Częstochowy na jubile-
uszowe pielgrzymowanie 
licznie przybyli związkowcy 
z Solidarności.

Tegoroczna pielgrzymka 
zorganizowana została pod 
hasłem „Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię”.

– Pod opieką Matki Bożej 
i św. Maksymiliana podjęli-
ście pracę nad pracą, wysiłek, 
żeby pięknie pracować, żeby 
przewodzić nawet innym 
zawodom, żeby służyć lu-
dziom, ale to wszystko było 
brane w duchowości grup 
nazaretańskich elektryków, 
elektroników, energetyków, 
wszystko to było brane w 
duchu wiary, dla Boga, z Bo-
giem, ze współpracy z Bogiem. 
Bo praca to jest współpraca z 
Bogiem – mówił do pielgrzy-
mów podczas mszy św. pod 
jasnogórskim szczytem arcy-

biskup senior diecezji często-
chowskiej Stanisław Nowak. 

Po nabożeństwie krajowy 
duszpasterz energetyków ks. 
Jarosław Sroka dziękował ar-
cybiskupowi Nowakowi za 
to, że przed 30 laty zaanga-
żował się w utworzenie dusz-
pasterstwa energetyków oraz 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Energetyków „Nazaret”. – Tak 
bardzo mu wtedy zależało, żeby 
Ewangelia trafi ła do zakładu 

pracy. Udało się to wszystko 
dzięki jego opiece, pomocy, 
wszystkim dobrym radom, 
podpowiedziom, zaangażowa-
niu i niesamowitemu dopin-
gowi – podkreślał ks. Sroka. 
Od 30 lat energetycy pielgrzy-
mują na Jasną Górę na pamiątkę 
rocznicy męczeńskiej śmierci 
ich patrona św. Maksymiliana 
Kolbe w obozie w Auschwitz 
14 sierpnia 1941 roku. 

BEA

Foto: TŚD

Uroczystości w Fazosie
W 35. rocznicę rozpoczęcia 
strajku w Fabryce Zmechanizo-
wanych Obudów Ścianowych 
Fazos w Tarnowskich Górach 
związkowcy z Solidarności 
złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą to wydarzenie. 
Protest w Fazosie wybuchł 
21 sierpnia i był pierwszym 
strajkiem na Górnym Śląsku 
w lecie 1980 roku. 

– Pierwsi pracę przerwali 
pracownicy stalowni, później 
przyłączyły się inne działy, 
ok. godz. 10.00 cała pierwsza 
zmiana zebrała się w dużej hali 
montażowej, gdzie zorganizo-
wana została masówka. Jeden z 
dyrektorów próbował uspokoić 
nastroje, namawiał nas, żeby-
śmy przerwali protest, ale było 
już za późno – wspomina Zby-
szek Klich z biura terenowego 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
w Tarnowskich Górach, jeden 
z uczestników strajku.

Robotnicy spisali listę żądań 
i przekazali ją dyrektorowi 
naczelnemu. Najważniejszy 
postulat dotyczył podwyżek 
wynagrodzeń. Pozostałe od-

nosiły się do spraw zakłado-
wych oraz do sytuacji w kraju. 
Pracownicy domagali się m.in. 
lepszego zaopatrzenia skle-
pów, podniesienia zasiłków 
rodzinnych i obniżenia opłat 
za przedszkola. 

Początkowo dyrekcja fabryki 
i przedstawiciele KW PZPR byli 
skłonni zgodzić się na realiza-
cję zgłoszonych postulatów, 
ale tylko tych, które dotyczyły 
zakładu. W odpowiedzi pracow-

nicy postanowili kontynuować 
protest, jednak 22 sierpnia wie-
czorem zdecydowali się na jego 
zawieszenie do 1 września. Do 
końca sierpnia dyrekcja podjęła 
decyzję o realizacji postulatów 
zakładowych. Po podpisaniu 
porozumień społecznych w 
Szczecinie i w Gdańsku pra-
cownicy Fazosu uznali, że ich 
żądania dotyczące sytuacji w 
kraju również zostały spełnione. 

AGA

Foto: TŚD

29. sierpnia w Stoczni Gdańskiej pod hasłem „Solidarność Pokoleń” odbędzie się wielki festyn rodzinny, 
który uświetni 35. urodziny NSZZ Solidarność. Gwiazdą imprezy organizowanej przez Komisję Krajową 
związku będzie Chris de Burgh. 

Urodziny Solidarności w Gdańsku
H

asło festynu wy-
nika z faktu, że 
Solidarność ma 
już cztery pokole-
nia. Zależy nam, 

by połączyć je podczas naszej 
imprezy. Chcemy być razem, 
podobnie jak robotnicy pod-
czas strajków w 1980 roku. 
29 sierpnia Stocznia Gdańska 
będzie otwarta dla wszystkich. 
Na nasz festyn zapraszamy całe 
rodziny. Na 35 urodzinach So-
lidarności spodziewamy się też 
kilkudziesięciu tysięcy członków 
związku z całego kraju – mówi 
Marek Lewandowski, rzecznik 
prasowy Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. 

Podczas festynu„Solidarność 
Pokoleń” na dwóch scenach 
wystąpi kilkudziesięciu arty-
stów z Polski i z zagranicy. Od 
godziny 15.00 na scenie pikniko-
wej swoje największe przeboje 
przypomną m.in. zespół Papa 
D i niemiecka grupa Boney M. 

Marek Lewandowski in-
formuje, że w trakcie koncer-
tów dzieci i dorośli będą mogli 
skorzystać z wielu atrakcji. 
– I dla małych, i dla dużych 
przygotowaliśmy liczne gry oraz 
konkursy, m.in. zręcznościowe 
i plastyczne. Na terenie stoczni 
swój sprzęt prezentować będzie 
wojsko. Każdy też będzie mógł 
zjeść wojskową grochówkę 
– wylicza Lewandowski. 

O godz. 19.30 na scenie głów-
nej zaprezentowane zostanie 
widowisko multimedialne „My 
naród”. Nazwa koncertu nawią-
zuje do słynnych słów Lecha 

Wałęsy wypowiedzianych w 
Kongresie USA w 1989 roku. 
– To widowisko zawierać będzie 
wiele elementów patriotycznych. 
Będzie manifestacją naszej mi-
łości do ojczyzny – podkreśla 
rzecznik prasowy KK. W kon-
cercie wystąpią artyści repre-
zentujący kilka pokoleń m.in. 
Krzysztof Cugowski, Lombard, 
Sztywny Pal Azji, Elektryczne 
Gitary, Natalia Przybysz, 4PMC, 
Skubas, Daab, SexBomba, Tomek 
Lipiński, Złe Psy, Eldo, Dawid 
Kwiatkowski i Jan Pietrzak. Ich 
występom towarzyszyć będą 
multimedialne wizualizacje 
najważniejszych momentów 
w polskiej historii ostatnich 

dziesięcioleci. Widowisko re-
transmitowane będzie na an-
tenie TVP 1 31 sierpnia o godz. 
20.00, w rocznicę podpisania 
Porozumienia Gdańskiego. 

Jubileuszowy festyn zakoń-
czy występ gwiazdy wieczoru, 
irlandzkiego piosenkarza Chrisa 
de Burgha. – Artysta z wielką 
radością przyjął zaproszenie 
na 35. urodziny Solidarności. 
Jego koncert trwać będzie 
półtorej godziny. Uczestni-
ków festynu pożegna pokaz 
sztucznych ogni przygotowany 
przez najlepszych pirotechni-
ków w Polsce – dodaje Marek 
Lewandowski.

BEATA GAJDZISZEWSKA

35. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

3 września, Jastrzębie-Zdrój
godz. 9.00 – uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A
godz. 11.00 – uroczystości pod pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego, plac przy kopalni Zofi ówka (d. Manifest Lipcowy)

35. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

11 września, Dąbrowa Górnicza
godz. 9.00 – uroczysta msza św. w sanktuarium św. Antoniego z 
Padwy, Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, ul. Kościelna 20
godz. 10.30 – złożenie kwiatów pod Krzyżem za bramą główną 
ArcelorMittal Poland SA (d. Huta Katowice), a następnie odbędą 
się uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego

Kalendarium regionalnych 
obchodów
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2015 roku):  4.063,75 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

Drzewo jako źródło konfl iktu 
w relacjach sąsiedzkich
Z

darzają się sytuacje, 
że niewinne drzewo 
może stać się zarzewiem 

konfliktu lub co najmniej 
zgrzytu w relacjach między 
sąsiadami. Dzieje się tak m.in. 
w sytuacji gdy korzenie tego 
drzewa lub jego gałęzie prze-
chodzą na grunt sąsiedni 
(grunt B). Warto wówczas 
wiedzieć o kilku podstawo-
wych kwestiach.

W pierwszej kolejności 
zaznaczyć należy, iż w sytu-
acji, gdy korzenie lub gałęzie 
przechodzą na grunt sąsiedni, 
wówczas następuje naru-
szenie prawa własności właś-
ciciela tego gruntu (gruntu B). 
Warto bowiem zaznaczyć, iż 
w granicach nieruchomości 
gruntowej pozostaje nie tylko 
powierzchnia gruntu lecz 
również słup powietrza nad 
tą powierzchnią, a także prze-
strzeń pod tą powierzchnią. 

Zaznaczyć jednak należy, 
iż to do obowiązków właści-
ciela gruntu (gruntu A), na 
którym rośnie drzewo należy, 
by do wskazanych powyżej 
naruszeń prawa własności 

nie dochodziło (by korzenie 
i gałęzie nie przechodziły 
na sąsiedni grunt). Między 
innymi do tego celu służy 
przyznane przez ustawo-
dawcę prawo do wejścia na 
grunt sąsiedni (grunt B) w 
celu usunięcia zwieszają-
cych się z jego drzewa gałęzi 
lub owoców. Zaznaczyć w 
tym miejscu należy, iż gdyby 
podczas tej wycinki doszło do 
jakiejkolwiek szkody, właści-
ciel tej sąsiedniej nierucho-
mości (gruntu B) ma prawo 
do żądanie jej naprawienia (a 
więc żądać odszkodowania 
za ewentualne zniszczenia). 

Należy podkreślić, iż z 
własną inicjatywą może 
również wystąpić właści-
ciel sąsiedniej nieruchomości 
(gruntu B). W pierwszej kolej-
ności powinien on wyznaczyć 
sąsiadowi odpowiedni termin 
do usunięcia przechodzących 
z jego nieruchomości korzeni 
drzewa czy też wycinki gałęzi. 
Jednakże po bezskutecznym 
upływie tego terminu, może 
on je we własnym zakresie 
obciąć i zachować dla siebie, 

a właściciel sąsiedniej nieru-
chomości (gruntu A) nie może 
wówczas czynić żadnych 
przeszkód. Należy jednak 
uważać, zwłaszcza przy 
wycince korzeni, która może 
doprowadzić do zniszczenia 
czy obumarcia drzewa. Takie 
działania, mimo iż dozwolone 
przez przepisy prawa, mogą 
jednak w konkretnej sytuacji 
zostać uznane za sprzeczne 
ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa.

Niezwykle interesująca 
wydaje się być kwestia owoców 
tego drzewa. Generalnie owoce 
stanowią naturalne pożytki 
tego drzewa i należą do właś-
ciciela nieruchomości, na 
której drzewo rośnie (w naszej 
sytuacji gruntu A). Z tej też 
przyczyny właścicielowi tego 
gruntu przysługuje wskazane 
uprzednio prawo do wejścia 
na grunt sąsiedni (grunt B), w 
celu ich zebrania. Jednakże w 
sytuacji gdy owoce te opadły, 
stanowią wówczas pożytek 
tego gruntu, a zatem pełnię 
praw do nich posiada właściciel 
gruntu sąsiedniego (gruntu 

B). Zaznaczyć jednak należy, 
iż reguła ta nie znajduje zasto-
sowania, gdy grunt sąsiedni 
(grunt B) przeznaczony jest 
na użytek publiczny. 

 
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 opracowania 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 
internetowej www.cdo24.pl.

Harmonogram 
szkoleń 

wrzesień 2015
Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, 
Katowice, ul. Floriana 7.

16 września – Rozwój związku cz. 2 – szko-
lenie doskonalące dla uczestników szkoleń, 
które odbyły się 12-13 lutego oraz 26-27maja.
17-18 września – Rozwój związku.
22-23 września 2015 – Zbiorowe prawo 
pracy.
24-25 września 2015 – Szkolenie dla 
społecznych inspektorów pracy.
28-29 września 2015 – Negocjacje 
– techniki i strategie (szkolenie podstawowe).

30 września-1 października 2015
– Ogólnozwiązkowe.

Więcej informacji:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro 
Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 
w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), 
pokój 110, tel./ fax 32 253 78 00, e-mail: 
sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Martyna Bugajska 
CDO24

Komunikat

Przypominamy komisjom zakładowym, że w Biurze 
Administracyjnym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ Solidarność w Katowicach przy ul. Floriana 7 
można kupić wejściówki do Miasteczka Westernowego 
Twinpigs w Żorach. Miasteczko oferuje członkom Solidar-
ności wejściówki w promocyjnych cenach 33 zł od osoby. 
Bezpłatny wstęp mają dzieci do 4 lat. Miasteczko Twinpigs 
zaprasza do 30 września. 

Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 do 29 wew. 103 i 199.

4 września miną 22 lata od tragicznej śmierci przewodni-
czącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności Grzegorza Kolosy, 
przewodniczącego górniczej Solidarności Adama Stepeckiego 
i związkowego kierowcy Jana Tyszkiewicza.

W 22. rocznicę ich śmierci o godz. 8.00 w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu 
Śląskim odprawiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie 
jego uczestnicy przejdą na cmentarz przy ul. Pszowskiej, gdzie 
spoczywa Grzegorz Kolosa. Na grobie przewodniczącego złożą 
kwiaty i zapalą znicze. 

Do udziału w rocznicowym nabożeństwie zapraszamy 
poczty sztandarowe Solidarności oraz wszystkich członków 
i sympatyków związku.

BEA

22. rocznica śmierci 
Grzegorza Kolosy

Miasteczko 
Twinpigs zaprasza 
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
»  W UBIEGŁYM TYGODNIU 
GWIAZDĄ NINIEJSZEJ RUBRYKI 
był rycerz Jedi z Raciborza Henryk 
Siedlaczek, poseł z trzeciego szeregu i 
czwartego partyjnego garnituru, który, 
aby jakoś zapisać się w pamięci wyborców, 
złożył interpelację w sprawie „Gwiezd-
nych Wojen”. W tym tygodniu kolejny 
sejmowy szaraczek podjął dramatyczną 
próbę wykazania się jakąkolwiek aktyw-
nością na dwa miesiące przed wybo-
rami i wyszło równie uroczo. Chodzi o 
parlamentarzystę peło, niejakiego Jana 
Kulasa. Jako że poseł z Tczewa nie złożył 
w obecnej kadencji ani jednej inter-
pelacji, postanowił zabłysnąć w inny 
sposób i podzielić się z elektoratem na 
swojej stronie internetowej porywającą 
relacją z wakacji. 

» WPIS PANA POSŁA ZATYTUŁO-
WANY „Lektury z letniego wypoczynku 
posła Jana Kulasa” publikujemy w całości, 
bo po prostu musicie to przeczytać. 
Uwaga oto on: „Poseł Jan Kulas prefe-
ruje różnorodny wypoczynek. Stara się 
łączyć aktywny wypoczynek z lekturą 
dobrych książek. Tak też było podczas 
wypoczynku w Drzewiczu. Po opły-
waniu jezior (Łąckie, Dybrzk) i rejsach 
rowerem na ścieżkach rowerowych 
do Brus i Swornychgaci, następował 
czas lektury. W trakcie wypoczynku w 
Drzewiczu poseł J. Kulas z uwagą i zain-
teresowaniem przeczytał dwie książki: 
Kuba Pokojski, „Bitwa pod Tczewem 
17-18 sierpnia 1627 roku” (stron 217), 
Michael Grant, „Herod Wielki” (stron 
290). Obie książki zasługują na wysoką 
ocenę z uwagi na walory poznawcze i 
dobry styl narracji. Niewątpliwie to dobre 
książki”. Trzeba przyznać, że pracuś z 
pana posła. Łódki, rowery, bite 500 stron 
książek i to wszystko w trzeciej osobie. 

» SKORO JUŻ USTALILIŚMY, ZA 
CO PŁACIMY WYBRAŃCOM Z 
WIEJSKIEJ po kilkanaście kawałków 
miesięcznie, wypada dodać, ile ten cały 
interes kosztuje nas razem do kupy. Otóż 
jak wynika z projektu budżetu Kancelarii 
Sejmu na przyszły rok, za aktywny wypo-
czynek połączony z dobrą lekturą posła 
Jana Kulasa, interpelacje o „Gwiezdnych 
Wojnach” raciborskiego Skywalkera oraz 
inne pomysły pań i panów z sejmowych 
ław będziemy musieli wybecalować 
łącznie 453 mln zł. Wychodzi grubo 
ponad bańkę dziennie. Nie wiemy, 
jaka będzie następna lektura posła Jana 
Kulasa i ile stron będzie liczyła, ale wam 
i sobie polecamy „Leksykon ziółek na 
uspokojenie” lub „100 sposobów na 
leczenie wrzodów żołądka”. 

» TRZEBA JEDNAK PRZYZNAĆ, 
ŻE NIEKTÓRZY POLITYCY robią 
wszystko, żeby zejść z orbity i być 
bliżej zwykłych ludzi. Taka np. doktor 
Ewa po ostatnim posiedzeniu rządu 
zapowiedziała: „Czas zamienić szpilki 
na trampki i zabrać się do roboty!” 
Jak powiedziała, tak zrobiła i ostatnio 
na swoje kabaretowe tournee po 
kraju jeździ wyłącznie w sportowym 
obuwiu. I tylko złośliwe pismaki z Faktu 
wytykają, że trampki pani premier 
pochodzą z kolekcji znanego projek-
tanta i kosztują 600 zł, czyli mniej 
więcej połowę płacy minimalnej. Jak 
to dobrze, że już niebawem są wybory 
i nie będziemy musieli fundować Ewce 
traperów na zimę. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

– Halo, dziadzio Lesio?
– Ta.
– Jedziesz na Radom?
– Ta.
– Słyszałem, że duży korek jest...
– Nie wiem. Jadę pierwszy.

***
Skacze jeleń po lesie. Patrzy – zając 
na pniu siedzi, w nosie dłubie. 
Jeleń do niego podbiega:
– Zając, zając! Popatrz, jakie mam 
zgrabne nogi, jestem najszybszym 
zwierzęciem w lesie!
Zając nie zauważając go, dalej w 

nosie dłubie.
– Zając, popatrz jakie u mnie 
rozgałęzione rogi, jestem najład-
niejszym zwierzęciem w lesie!
Zając wyjmuje z nosa zdrowego 
zielonego gila, długo patrzy na 
niego i mówi zamyślony:
– A za to ja jestem bogaty duchowo.

***
Dziewięciolatek przychodzi do 
ojca z pracą domową z przyrody:
– Tatusiu, a od czego robi się burza?
Ojciec wzdycha i odpowiada:
– Synku, czasami od jednej skarpetki.

Sprawa oparła się o sąd. Sędzia 
zapytuje:
– Co pani ukradła?
– Puszkę brzoskwiń.
– A ile tych brzoskwiń było w 
puszce?
– 6 sztuk
– Czyn jest o niskiej szkodliwości 
społecznej, lecz prawo jest prawem. 
Za każdą brzoskwinię dostanie 
pani jeden dzień aresztu.
Na sali nagle zapanowało poruszenie. 
Jakiś człowiek wyrywa się strażnikom 
i przedziera się do sędziego.

– Wysoki Sądzie, jestem jej mężem!
– Co? Nie wytrzyma pan 6 dni 
bez niej?
– Nie o to chodzi Wysoki Sądzie. 
Ona podpieprzyła jeszcze torebkę 
maku!

***
Trzecia nad ranem, w lokalnym 
sztabie PO rozlega się walenie w 
drzwi. Zaspany szef sztabu człapie 
do drzwi, a tam stoi zdyszany 
facet i mówi: 
– Chcę się zapisać do PO, teraz, 
natychmiast!

– Panie, trzecia w nocy, porąbany 
pan jest?
– Tak, oczywiście, a są jakieś inne 
wymagania?

***
Sprzątając mieszkanie, żona sobie 
śpiewa. Nagle staje przy niej zły 
mąż i burczy: 
– Mogłaś mi powiedzieć, że będziesz 
śpiewać! Od pół godziny smaruję 
zawiasy przy ogrodowej furtce!

***
Staruszek liczący sobie 85 wiosen 
pyta lekarza: 

– Czy ja mógłbym jeszcze upra-
wiać seks?
– A próbował Pan kiedyś grać w 
bilard sznurkiem?

***
Żali się facet znajomemu:
– Miałem takiego pięknego węża 
ogrodowego. Mówię ci, ręczna 
robota dziadka, wąż miał ponad 
kilometr i był cenną pamiątką 
rodzinną, a tu wczoraj przyszedł 
komornik i zabrał mi tego węża.
– A za co?
– Nie wiem, powiedział, że za długi.

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Foto: demotywatory.pl

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY 
W MIEJSCU PRACY.

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 

tel. 32 728 4113 kom. 693 410 836
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl


