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Zbigniew Gidziński:  Miałem wrażenie, 
że unijni biurokraci traktują Polskę 
tak, jak przed stu latu gubernatorzy 
traktowali kolonialne państewka. » STRONA 4

Zdzisław Goliszewski: Polski rząd 
prowadził taką politykę, której skutkiem 
jest degradacja krajowych zakładów 
zbrojeniowych. » STRONA 3

1 
września w szkol-
nych ławkach po raz 
pierwszy zasiadło 
ponad 600 tys. uczniów 
– sześciolatki, sied-

miolatki urodzone w drugiej 
połowie 2008 roku oraz 
blisko 20 proc. dzieci, które 
w zeszłym roku miały pójść 
do szkoły, ale zostały odro-
czone. Zdecydowaną więk-
szość tegorocznych pierw-
szoklasistów stanowią dzieci 
sześcioletnie, które musiały 
zetknąć się ze szkolną rzeczywi-
stością – chaosem, ułożonymi 
w pośpiechu planami lekcji, a 
przede wszystkim ze zmiano-
wością. Sytuacje, w których 
uczniowie zaczynają naukę 
w południe i kończą późnym 
popołudniem dawniej należały 
do wyjątków, obecnie stają się 
normą. Przykładem może być 
jedna z tyskich podstawówek, 
gdzie uczniowie klasy pierwszej 
aż trzy razy w tygodniu rozpo-
czynają lekcje o godz. 11.25 
lub 12.30. Najpóźniej kończą 
zajęcia o godz. 16.40. – Dyrekcja 
zapewnia nas, że jest to plan 
tymczasowy, ale nie wiemy, jak 
długo ta tymczasowość potrwa. 
Rodzice są niezadowoleni, że 
dzieci spędzają całe popołu-
dnia w szkole – mówi matka 
jednego z uczniów.

Poczekalnia, a nie świetlica
Lesław Ordon, przewodni-
czący Regionalnego Sekreta-
riatu Nauki i Oświaty NSZZ 
Solidarność przypomina, że 
Solidarność wielokrotnie wska-
zywała na nieprzygotowanie 
szkół do przyjęcia takiej liczby 
uczniów, jaka w tym roku 
rozpoczęła naukę. – MEN było 
głuche na nasze argumenty, a 
teraz okazuje się, że dla dzieci 
brakuje miejsca, bo szkoły są 
przepełnione – mówi Ordon. 
Jego zdaniem ten problem 
najbardziej widoczny jest 
na świetlicach, czyli w miej-
scach w których uczniowie 
powinni odpocząć, pobawić 

się i odrobić lekcje. Teore-
tycznie – bo praktycznie bardzo 
często zamieniają się one w 
poczekalnie, w których dzieci 
czekają jedynie na powrót 
rodziców z pracy. – Byłoby 
inaczej, gdyby wprowadzone 
zostały standardy dotyczące 
np. kubatury świetlic i liczby 
dzieci w grupach świetlico-
wych, o co Solidarność również 
zwracała się do MEN – dodaje 
przewodniczący. Brak takich 
norm sprawia, że to właśnie 
świetlice w pierwszej kolej-
ności stają się przedmiotem 
oszczędności ze strony niedo-
fi nansowanych samorządów, 
co w połączeniu ze zwiększoną 

liczbą pierwszaków, prowadzi 
do absurdów.

Brakuje miejsc, jest ciasno
Bardzo często zdarza się, że w 
jednym, w dodatku niewielkim 
pomieszczeniu równocześnie 
przebywa 60 uczniów, a na 
każdego z nich przypada 
powierzchnia mniejsza od 1 
metra kwadratowego. W takiej 
sytuacji nauczyciel zamiast zająć 
się pomaganiem dzieciom w 
odrabianiu lekcji, musi skupić 
całą swoją uwagę na pilno-
waniu, żeby nic złego im się nie 
stało. Idealnym rozwiązaniem 
byłoby udostępnienie dzieciom 
dwóch świetlic – jednej do 

zabawy, drugiej do odrabiania 
lekcji. Jednak o tym i rodzice, i 
uczniowie mogą tylko pomarzyć, 
bo jak na razie część szkół nie 
wywiązała się z obowiązku przy-
gotowania osobnych pomiesz-
czeń dla młodszych i starszych 
dzieci. Zamiast tego np. jedna z 
sosnowieckich podstawówek nie 
wpuściła na świetlicę uczniów 
klas czwartych, chociaż część 
z nich rozpoczęła naukę jako 
sześciolatki. Inne szkoły przyj-
mują na świetlice tylko te dzieci, 
również z klas I – III, których 
oboje rodzice pracują, co musi 
zostać potwierdzone pieczątkami 
z zakładów pracy. Dla pracują-
cych rodziców, zwłaszcza poza 

miejscem zamieszkania, najtrud-
niejszą sprawą jest dostosowanie 
godzin pracy i możliwości zapro-
wadzania i odbierania dziecka 
do godzin otwarcia świetlic. A 
te są różne, bo w tym zakresie 
także nie obowiązują standardy. 
Najczęściej świetlice są czynne 
od godz. 7.30 do 16.00 lub 16.30. 
Mało które rozpoczynają pracę 
o godz. 7.00, a jeszcze rzadziej 
są zamykane o 17.00.

Uzupełnienie etatu
Problemem, może nawet poważ-
niejszym niż zbyt małe pomiesz-
czenia, jest brak nauczycieli 
świetlicowych. Większość z nich 
w ostatnich latach została zwol-

niona, a ich obowiązki przejęli 
„przedmiotowcy” w ramach 
tzw. „godzin karcianych”. 
Nauczycielom dołożono do 
etatu dwie dodatkowe godziny 
tygodniowo i najczęściej są 
one realizowane właśnie na 
świetlicach. W praktyce oznacza 
to, że dziećmi, które na nich 
przebywają, co chwilę zajmuje 
się inna osoba. Taka rotacja, 
zdaniem Lesława Ordona, 
w przypadku najmłodszych 
uczniów nie jest wskazana. 
Sześciolatki potrzebują poczucia 
stabilizacji, którego zmieniający 
się często opiekun nie jest w 
stanie im zapewnić.

AGNIESZKA KONIECZNY

Hałas, brak miejsca i zmieniający się co dwie, trzy godziny opiekun, który musi zajmować się nawet 
sześćdziesiątką dzieci równocześnie – w takich warunkach pierwszaki spędzają czas na szkolnych świetlicach. 

Dziecko na świetlicy jak 
bagaż w przechowalni
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R
ozumiem, że polityka ma swoje prawa, 
że tylko Winston Churchill mógł sobie 
pozwolić, na obiecywanie ludziom 

wyłącznie krwi, trudu, łez i potu, ale ta 
obietnica padła w specyfi cznych warunkach 
wojennych i tak naprawdę była zachętą 
do wspólnego wysiłku, wspólnej obrony. 
Jest oczywiste, że polityk, który dziś obie-
całby wyborcom krew, pot i łzy, przegrałby 
wybory z kretesem. Ale z kolei polityk, 
który przekracza granice w obiecywaniu 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności 
też skazuje się na porażkę. Ta granica jest 
oczywiście ruchoma, zależna od stopnia 
naiwności, nieufności, poziomu wiedzy, 
a w szczególności od stopnia emocjonal-
nego przywiązania wyborcy do partyjnych 
etykietek. O ile jednak ci identyfi kujący 
się z ulubioną partią, będą ją popierać 
niezależnie od tego, jak nierealne hasła 
ona głosi, to jednak spora część wyborców 
zwykle stara się z dystansem odnosić do 
obietnic polityków. Z drugiej strony jednak 
dobra i umiejętnie złożona obietnica jest 
jak skuteczna reklama. Wyborca, nawet 
jeśli sam przed sobą nie chce się do tego 
przyznać, daje się tej obietnicy przekonać. 
Tyle że jak w przypadku reklamy, w której 
przesadzono, daje się oszukać tylko raz i 
potem już za żadne skarby nie kupi nic od 
fi rmy, która zrobiła go w konia, nawet jeśli 
tym razem jej produkt jest faktycznie dobry.

Dobrze wiem, że w świecie polityki nie 
ma skrupułów, a politykom uczciwym 
równie często przylepia się łatkę cwaniaka 
jak tym nieuczciwym, a nawet częściej. 
Jeszcze skuteczniejsza w przypadku 
uczciwych jest łatka wariata, bo przecież 
kto, na zdrowy rozum, porywałby się na 
walkę z tym mocno zakorzenionym w 
Polsce i zdawałoby się wszechogarnia-
jącym systemem sitw. Raczej należałoby 
się połączyć z jedną z nich. Raczej być 
w jakiejś plemiennej grupie, niż poza 
nią i w tej grupie realizować swoje cele. 
Takie są podobno realia, ale czy tego nie 
można zmienić? Moim zdaniem można, 
ale jak w przypadku każdej zmiany, 
której domagamy się w społeczeństwie, 
trzeba zacząć od siebie.

Jest grupa ludzi w polskiej polityce, 
którym kibicuję, bo sprawiają wrażenie, że 
są w stanie uczynić naszą polską rzeczywi-
stość bardziej normalną. I dlatego drażni 
mnie niezmiernie, że część z nich zaczęła 
przejmować metody Platformy Obywa-
telskiej, zarówno w obiecywaniu cudów 
na kiju, jak i w atakowaniu przeciwników. 
Rozumiem realia polityki, ale proszę nie 
robić ze mnie durnia. Można uczciwie, 
bez cukrowania przedstawić swoje plany 
i pomysły na rządy, zyskując w zamian 
poparcie wyborców. Większość Polaków 
domaga się zmiany, nowej jakości, ale nie w 
słowach, lecz przede wszystkim w czynach. 

Coraz trudniej oprzeć się wrażeniu, że 
pod troskliwym uśmiechem części tych, 
którzy zapewniają, że dadzą nową jakość, 
widać pierwsze oznaki arogancji i pychy. 
To dwie cechy, które poprzedzają klęskę, 
często sromotną. 

Nie ukrywam, bardzo liczę na zmianę 
władzy w Polsce, ale wcale nie jestem 
pewien, że ona nastąpi. Strategia plemiennej 
wojny, którą przyjęły PiS i PO, może przy-
nieść opłakane skutki dla tych pierwszych 
oraz dla wszystkich zwolenników zmiany i 
nowej jakości w polskiej polityce. Ci, którzy 
wyglądają na faworytów, zapomnieli, że 
najbliższe wybory to turniej z udziałem 
kilku drużyn, w którym liczą się wyniki 
wszystkich drużyn, a nie jeden mecz, w 
dodatku derbowy. Co więcej, zdają się 
zapominać, że wyświechtane, ale praw-
dziwe powiedzenie głosi, że derby rządzą 
się swoimi prawami.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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9,4 mln zł
– tyle mogą kosztować podatników 
odprawy dla posłów, którzy w październiku 
nie zostaną wybrani na kolejną kadencję. 
Kancelaria Sejmu szacuje, że mandatu 
może nie uzyskać nawet 300 obecnych 
parlamentarzystów. Każdy z nich otrzyma 
odprawę w wysokości trzech miesięcznych 
uposażeń, czyli blisko 30 tys. zł brutto oraz 
dodatki za pełnione funkcje w sejmowych 
komisjach. Odprawy zostaną wypłacone 
także zwalnianym pracownikom 
biur poselskich. 

Prof. Zembala łamie prawo?
» SOLIDARNOŚĆ POWIADOMIŁA PROKURATORA 
GENERALNEGO o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przez ministra zdrowia prof. Mariana Zembalę. Zdaniem 
związkowców szef resortu złamał prawo, podpisując rozpo-
rządzenie o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, które 
zostało uzgodnione tylko z jednym związkiem zawodowym. 
Takie postępowanie jest niezgodne z zapisami Ustawy 
o związkach zawodowych oraz z konstytucyjną zasadą 
równości wobec prawa.
– To sytuacja bez precedensu, aby konstytucyjny minister z 
premedytacją łamał prawo – powiedział Marek Lewandowski, 
rzecznik prasowy Solidarności na konferencji prasowej, 
podczas której przedstawiciele związku poinformowali o 
złożeniu wniosku do prokuratury. Maria Ochman, prze-
wodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
Solidarność podkreśliła, że minister zdrowia nie ma prawa do 
wybierania związku, z którym chce prowadzić negocjacje i 
pomijania innych central związkowych.
Ochman przyniosła na konferencję kopię listu skierowanego 
przez Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych do premier Ewy Kopacz, z którego wynika, 
że minister zdrowia nie tylko wybrał związek do negocjacji, 
ale również zalecał, by prowadzone rozmowy były utrzymy-
wane w tajemnicy. – Zwracamy uwagę, że nasza organizacja 
od początku rozpoczęcia rozmów tj. od 23.06.2015 r. na 
prośbę ministra zdrowia zachowywała w tajemnicy przebieg 
prowadzonych negocjacji – napisano w liście.
Związkowcy odnieśli się również do porozumienia płaco-
wego podpisanego w nocy z 22 na 23 września przez 
ministra Zembalę z OZZPiP. Maria Ochman podkreśliła, że 
Solidarność nie jest przeciwna wzrostowi płac pielęgniarek 
i położnych. Dodała jednak, iż podwyżki powinni otrzymać 
wszyscy pracownicy służby zdrowia.

Protest w Browarze w Żywcu
» OD 17 WRZEŚNIA TRWA AKCJA PROTESTA-
CYJNA W BROWARZE ŻYWIEC. Działające tam 
związki zawodowe nie zgadzają się na likwidację spółki Trans 
Trade Żywiec, zatrudniającej ponad 70 osób. Decyzja o jej 
zamknięciu była zaskoczeniem zarówno dla strony związkowej, 
jak i pracowników. Zarząd podjął ją bez konsultacji z orga-
nizacjami związkowymi. W odpowiedzi związkowcy ofl ago-
wali zakład i zorganizowali pikietę przed bramą Browaru. W 
stanowisku wezwali zarząd spółki do rozmów. Zapowiedzieli też, 
że w przypadku braku satysfakcjonującego rozwoju wydarzeń 
rozszerzą protest na całą Grupę Żywiec i będą go eskalować. 
– Zarząd chce doprowadzić do tego, by obecni pracownicy zało-
żyli fi rmy i świadczyli tę samą pracę jako podmioty zewnętrzne. 
To zmuszenie ludzi do tak zwanego samozatrudnienia. Nie ma 
na to naszej zgody. Nie do przyjęcia jest zwiększanie zysków 
kosztem pracowników i ich rodzin – powiedział Andrzej 
Biegun, przewodniczący Solidarności w Grupie Żywiec.
18 września prezes zarządu Grupy Żywiec i przewodniczący 
jej Rady Nadzorczej rozpoczęli rozmowy ze związkowcami. 
Po negocjacjach strona związkowa oświadczyła, że jest dobra 
wola pracodawcy, by osiągnąć kompromis i znaleźć rozwią-
zania, które będą w możliwie największym stopniu satysfak-
cjonowały pracowników z likwidowanej spółki Trans Trade 
Żywiec. – Chodzi przede wszystkim o gwarancje zatrudnienia, 
dobre płace i solidne umowy o pracę z nowym pracodawcą – 
tłumaczy Andrzej Biegun.
Rozmowy związkowców z przedstawicielami zarządu Grupy 
Żywiec kontynuowane są w tym tygodniu.

OPRAC. AGA, BEA

KRÓTKO

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Polityk, który przekracza granice 
w obiecywaniu zdrowia, szczęścia
i wszelkiej pomyślności
skazuje się na porażkę.

Jak określić rzeczywisty margines działania 
pracodawcy w oparciu o dane na temat 
obecnej kondycji finansowej firmy? Jak 
przygotować poparte wnioskami z analizy 
argumenty na potrzeby negocjacji z praco-
dawcą? Jak przewidzieć zmiany w sytuacji 
ekonomicznej i pozycji rynkowej fi rmy w 
oparciu o dostępne informacje? Jak przy-
gotować się do rozmów z pracodawcą nt. 
ew. zmian w zakładzie i ich skutków dla 
pracowników? 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
organizacji zakładowych w Regionie Śląsko-
-Dąbrowskim na fachowe wsparcie w zakresie 
analizy ekonomicznej, fi nansowej i społecznej 
zakładów pracy, Zarząd Regionu udostępnił 
zainteresowanym kompleksową pomoc 
ekspertów fi rmy S.Partner Sp. z o.o. 

Wsparcie obejmuje: 
1. Usługi eksperckie i doradcze w zakresie: 
– analizy sprawozdań fi nansowych oraz 
podstawowych danych ekonomiczno-
-fi nansowych, 
– analizy podstawowych danych społecz-
nych w obszarze zatrudnienia, wynagro-
dzeń i czasu pracy, 
– analizy ekonomiczno-finansowej na 
potrzeby negocjacji placowych, negocjacji 
układów zbiorowych, pakietów socjalnych, 
regulaminów pracy. 
2. Zdalną pomoc ekspertów, oznaczającą 
doradztwo drogą telefoniczną i mailową, 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w 
tym również: 
– dostęp do opracowywanych pisemnie 
na każdorazowe żądanie danej organizacji 

zakładowej syntetycznych analiz danych 
fi nansowych, ekonomicznych lub społecz-
nych zakładu pracy, 
– bezpośredni dostęp do ekspertów w ramach 
dyżurów eksperckich w siedzibie śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności w terminach:  
29.09.2015, 27.10.2015, 24.11.2015, 
15.12.2015 oraz 26.01.2016, 23.02.2016.   
Dyżury będą odbywać się w godz. 10:00-
16:00, sala 108.

3. Dodatkowo, zainteresowani człon-
kowie organizacji zakładowych mogą wziąć 
udział w jednym z dwóch zaplanowanych 
szkoleń podnoszących kompetencje z zakresu 
oceny sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw 
w kontekście negocjacji płacowych. 

Terminy szkolenia: 19-20 października 
oraz 16-17 listopada 2015.  

Jak uzyskać pomoc w analizie 
dokumentów fi nansowych fi rmy?

LICZBA tygodnia

Kontakt do ekspertów S.Partner 
Sp. z o.o.:
dr Daniel Kiewra, tel./fax: (48) 22 
629 15 02, tel. kom. (48) 601 530 455, 
e-mail: katowice@syndex.pl.
Adres do korespondencji: 
S. Partner Sp. z o.o., ul. Wiejska 17 
lok. 8,00-480 Warszawa, z dopiskiem: 
„Katowice”

Dodatkowe informacje nt. wsparcia 
ekspertów: 
Piotr Nowak, zastępca przewodniczącego ZR ds. 
struktur branżowych; pokój 302, tel. 693134100, 
e-mail: p.nowak@solidarnosckatowice.pl
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Biuro ds. 
Szkoleń Związkowych; pokój 223, tel. (48) 
32 353 84 25 w. 555, tel. kom. 609357320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Komunikat ZR



T
a ustawa przywraca 
wiek emerytalny 60 
lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn. 
Ona daje prawo do 

emerytury, tzn. że jeżeli ktoś 
osiągnie wiek emerytalny i 
chce zacząć pobierać emery-
turę, to może to zrobić. Ale 
może też, jeżeli ma taką wolę, 
jeżeli czuje w sobie siłę i ma 
takie możliwości, pracować 
dalej, po to, żeby mieć wyższą 
emeryturę, żeby się nadal 
realizować zawodowo. Jeżeli 
będzie miał inne życiowe 
plany, jeżeli się chce zająć 
wnukami, czy też w zupełnie 
inny sposób prowadzić swoje 
życie, w sposób pozazawodowy, 
może zacząć pobierać emery-
turę. To będzie jego swobodna 
decyzja – powiedział prezydent 
Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, 
że zgłoszoną przez niego ustawę 
Sejm uchwali jeszcze w tej 
kadencji. – Jeżeli tego nie zrobi, 
ja się absolutnie ze swojego 
zobowiązania nie wycofuję, 
projekt ustawy zostanie złożony 
w następnej kadencji Sejmu, 
kiedy będzie nowa koalicja 
rządząca – dodał.

Marszałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa-Błońska już zapowie-
działa, że nie ma szans, aby 
posłowie zajęli się tym projektem 
w kończącej się kadencji.

Krótko po ogłoszeniu decyzji 
prezydenta, w Katowicach odbył 
się wspólny briefi ng prasowy 
Beaty Szydło, wiceprezes Prawa 

i Sprawiedliwości oraz Piotra 
Dudy, przewodniczącego NSZZ 
Solidarność. -  Jako Solidar-
ność podpisaliśmy umowę 
programową z kandydatem na 
prezydenta Andrzejem Dudą  
i on to dzisiaj jako prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej reali-
zuje. Dla mnie jest to wielka 
satysfakcja. To jest także nowa 

jakość w polityce. Wreszcie są 
politycy, którzy dotrzymują 
słowa danego przed wyborami 
– powiedział przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda.

Dodał, że związek nie zna 
jeszcze szczegółów przygo-
towanej przez prezydenta 
ustawy. – Zapoznamy się z 
tym projektem i będziemy 

chcieli na kolejnych etapach 
legislacyjnych przedstawiać 
swoje propozycje, chociażby 
okresu składkowego, czyli 35 
lat kobiety i 40 lat mężczyźni 
– dodał szef związku. Wyraził 
też przekonanie, że będzie reali-
zowany każdy punkt umowy 
programowej zawartej w maju 
pomiędzy NSZZ Solidarność 

a kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą.

Przypomnijmy, w umowie 
tej w zamian za poparcie w 
wyborach prezydenckich 
Andrzej Duda zadeklarował, 
że jako prezydent RP będzie 
prowadził politykę zmierza-
jącą m. in. do obniżenia wieku 
emerytalnego i powiązania 

uprawnień emerytalnych ze 
stażem pracy.

W czasie briefi ngu wiceprezes 
PiS Beata Szydło podkreśliła, że 
prezydent RP kierując do Sejmu 
projekt ustawy obniżającej wiek 
emerytalny pokazał, że jest poli-
tykiem, który dotrzymuje słowa 
i który słucha obywateli. – Ta 
ustawa jest bardzo potrzebna. 
Jest oczekiwana przez Polaków. 
Trzeba bardzo mocno podkre-
ślić, że politycy i rządzący 
mają podejmować decyzje w 
imieniu obywateli, a nie prze-
ciwko obywatelom. Decyzje 
rządzących obecnie Polską są 
bardzo często podejmowane 
wbrew interesom obywateli. 
Tak było z podwyższeniem 
wieku emerytalnego– powie-
działa Beata Szydło.

Odpowiadając na wątpli-
wości dziennikarzy, czy Sejm 
jest jeszcze w stanie zająć 
się prezydenckim projektem 
ustawy w tej kadencji podkre-
śliła, że do wyborów parla-
mentarnych został jeszcze 
miesiąc i w tym czasie Sejm 
będzie pracował. – Pamiętam, 
jak była procedowana ustawa 
o podwyższeniu wieku emery-
talnego. To się stało w prze-
ciągu dosłownie kilku dni, 
więc jeżeli obecnie rządzący 
PO i PSL  zechcą rozmawiać o 
tym projekcie, który przygo-
tował prezydent, to jesteśmy 
w stanie to oczywiście przygo-
tować, przyjąć i przegłosować
– oceniła Beata Szydło.

POD, AGA
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22 września o godz. 12.00 przed 
Kancelarią Prezesa Rady Mini-
strów stanęło Miasteczko Straża-
ckie. W akcji, która prowadzona 
będzie do 26 września, rotacyjnie 
biorą udział funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej z 
poszczególnych województw. 
Strażacy ze Śląska protestować 
będą w ostatnim dniu.

Zaostrzenie trwającej od 
kilku miesięcy akcji protesta-
cyjnej w straży pożarnej to 
odpowiedź na złożoną przez 
minister spraw wewnętrznych 
Teresę Piotrowską propozycję 
dotyczącą wzrostu wynagrodzeń 
strażaków w 2016 roku niewiele 
ponad 4 proc. – Podwyżka płac 
w tej wysokości nie odpowiada 
naszym oczekiwaniom – mówi 
Damian Kochoń, przewodni-
czący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ Solidarność.

Akcja protestacyjna została 
ogłoszona przez Krajową Sekcję 
Pożarnictwa NSZZ Solidarność w 
czerwcu. Najważniejszy postulat 
związkowców dotyczy wzrostu 
wynagrodzeń na poziomie 17 
proc., co ma stanowić rekom-
pensatę braku rewaloryzacji 
płac od 2009 roku. Protestujący 
domagają się również podnie-

sienia wynagrodzenia za służbę 
w godzinach nadliczbowych z 
60 proc. do minimum 100 proc. 
stawki godzinowej strażaka 
oraz zwiększenia budżetów 
komend miejskich i powiato-
wych, które nie zmieniają się od 
wielu lat. – Wszystko drożeje, 
media, sprzęt, paliwo, przeglądy 
wozów strażackich, a budżety 
komend są takie, jak były – dodaje 
Damian Kochoń.

Kolejny postulat dotyczy 
pokrycia w całości z budżetu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
wzrostu wysługi lat. Bronisław 
Komorowski pod koniec swojej 
prezydentury podpisał noweli-
zację ustawy o Państwowej Straży 
Pożarnej, zmieniającą zasady 
wypłaty dodatku za wysługę 
lat dla funkcjonariuszy z długim 
stażem. Zyskali strażacy, którzy 
w PSP przepracowali więcej niż 
25 lat. Wyższy dodatek powi-
nien im zostać wypłacony z 
wyrównaniem od stycznia tego 
roku. Na ten cel potrzeba ok. 8 
mln zł, ale zmiana ustawy nie 
pociągnęła za sobą zwiększenia 
budżetu straży, co spowodo-
wało dodatkowe obciążenie dla 
komendantów jednostek.

AGA

Miasteczko Strażackie w stolicy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy zakładający 
przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podkreślił, 
że w ten sposób realizuje zobowiązania, jakie podjął wobec obywateli podczas kampanii wyborczej.

Prezydencka ustawa emerytalna

Związkowcy z Solidarności z 
Polskich Zakładów Lotniczych 
w Świdniku rozpoczęli zbieranie 
podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy o wzmoc-
nieniu polskiego potencjału 
zbrojeniowego. Stanowi on, że 
podstawą uzbrojenia polskiej 
armii powinien być sprzęt 
produkowany w rodzimych 
zakładach zbrojeniowych. 

– Projekt zakłada, że jednym 
z wyznaczników suwerenności 
państwa jest dysponowanie przez 
Polskę potencjałem umożliwia-
jącym produkcję określonych 
systemów uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego, jak również zdol-
ność do jego serwisowania, 
rozwijania i projektowania 
– informuje Andrzej Kuchta, 
przewodniczący Solidarności w 
PZL Świdnik. Autorzy projektu 
są przekonani, że zlecanie zamó-
wień rodzimym zakładom 
zbrojeniowym jest zgodne z 
Traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

Zdaniem Zdzisława Goli-
szewskiego, przewodniczą-
cego Solidarności w Zakładach 
Mechanicznych Bumar-Łabędy 
w Gliwicach zaproponowane 
rozwiązania mogą pomóc nie 

tylko we wzmocnieniu obron-
ności i uniezależnieniu Polski 
od zagranicznych dostawców 
sprzętu bojowego, ale także w 
rozwoju krajowych zakładów 
zbrojeniowych. – Rząd niejed-
nokrotnie oszukuje nas, twier-
dząc, że obowiązują przepisy o 
przetargach i zleca zamówienia 
fi rmom zagranicznym, mimo 
że polskie zakłady zbrojeniowe 
są w stanie wyprodukować 
sprzęt porównywalnej jakości 
– podkreśla Goliszewski.

Tak się stało m.in., gdy pod 
koniec ubiegłego roku gliwi-

ckiemu Bumarowi odebrane 
zostało zlecenie na produkcję 
podwozia do armatohaubic 
Krab, które stanowią filar 
wartego 500 mln zł programu 
doposażenia polskiej armii. 
Ich głównym wykonawcą 
jest Huta Stalowa Wola, ale 
produkcję podwozia zlecono 
Bumarowi-Łabędy. 17 grudnia 
MON poinformował, że Huta 
Stalowa Wola podpisała 
umowę na dostawę podwozi 
z koreańską fi rmą Samsung 
Techwin. Innym przykładem 
jest odrzucenie w ubiegłym 

roku przez MON oferty Polskich 
Zakładów Lotniczych na 
śmigłowce dla wojska i wybór 
francuskiej fi rmy.

Zbrojeniówka stanowi ważny 
fi lar gospodarek wielu państw, 
zapewniający wpływy do 
budżetu i miejsca pracy. – Polski 
rząd prowadził taką politykę, 
której skutkiem jest degradacja 
krajowych zakładów zbroje-
niowych – mówi Goliszewski. 
Jeszcze kilka lat temu w Polskiej 
Grupie Zbrojeniowej zatrudnio-
nych było ponad 70 tys. ludzi, 
dzisiaj jest ich niespełna 19 tys. 
Tylko w ZM Bumar-Łabędy parę 
lat temu pracowało 10 tys. osób. 
Obecnie załoga zakładów liczy 
zaledwie 2 tys. pracowników. 
Przewodniczący podkreśla, że 
proponowana ustawa jest szansą 
na odbudowanie tego poten-
cjału, dlatego pod jej projektem 
powinni podpisać się związ-
kowcy ze wszystkich struktur 
Solidarności. Żeby projekt 
ustawy mógł zostać złożony w 
Sejmie, w ciągu trzech miesięcy 
trzeba zebrać minimum 100 tys. 
podpisów. Odpowiedni formu-
larz można pobrać ze strony 
www.przemyslobronny.pl.

AK

Inicjatywa ustawodawcza związkowców ze zbrojeniówki
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P
o d p i s a n e  p o r o -
zumienie to efekt 
kilkudniowych nego-
cjacji przedstawicieli 
związków zawodo-

wych i Zarządu JSW. W trakcie 
rozmów związkowcy spotkali 
się również z pełnomocnikiem 
rządu do spraw restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego 
Wojciechem Kowalczykiem.

Dokument stanowi, że 
należną część tak zwanej 
czternastej pensji za 2014 rok 
pracownicy otrzymają do 
końca tego tygodnia, a drugą 
część deputatu węglowego – 
do końca października 2015 
roku. Nagroda barbórkowa za 
rok 2015 zostanie wypłacona w 
dwóch ratach: do 4 grudnia 2015 
roku i do 1 marca 2016 roku.
Zasadnicza część porozumienia 
dotyczy lat 2016-2018. W tym 
czasie, począwszy od 2016 roku, 
pracownicy JSW nie otrzy-
mają „czternastki” i deputatu 
węglowego, zaś do nagrody 
barbórkowej nie będą upraw-
nieni pracownicy administracji 
oraz ci pracownicy, z którymi 
w okresie obrachunkowym 
(1 listopada-31 października) 
pracodawca rozwiązał umowę 
o pracę. Pozostali pracownicy 
dostaną „barbórkę” w dwóch 
równych ratach: do 4 grudnia 
roku, za który jest należna i 
do 1 marca roku następnego. 
Wyliczana indywidualnie kwota 
nagrody wyniesie tyle co śred-
niomiesięczne wynagrodzenie 

pracownika za tzw. dni czarne 
(w okresie obrachunkowym 
poprzedzającym wypłatę, czyli od 
1 listopada do 31 października).

Jak informuje przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koor-
dynacyjnej NSZZ Solidarność 
JSW SA Sławomir Kozłowski, 
oprócz ratujących spółkę przed 
potencjalną upadłością kroków 
oszczędnościowych, w poro-

zumieniu udało się zawrzeć 
korzystniejsze dla pracownika 
zasady wynagradzania za dni 
wolne od pracy. – Pracownik 
otrzyma dodatek o 30-40 procent 
wyższy niż do tej pory – mówi.
JSW szacuje, że łączny pozytywny 
efekt ograniczenia kosztów 
pracy przez trzy kolejne lata 
obowiązywania zawartego poro-
zumienia – oraz porozumienia 

z 23 lutego tego roku – wyniesie 
około 2 miliardów złotych. Na 
oszczędności wpływ będzie miała 
również stale zmniejszająca się 
liczba pracowników JSW. – Tylko 
w tym roku, w związku z naby-
ciem uprawnień emerytalnych, 
odejść ma ponad 1000 osób – 
zwraca uwagę Kozłowski.

W komunikacie wydanym 
przez reprezentatywne orga-

nizacje związkowe czytamy 
o przyczynach, które zmusiły 
przedstawicieli strony społecznej 
do przyjęcia trudnych warunków 
porozumienia. – Zdajemy sobie 
sprawę, że podjęliśmy bardzo 
trudną decyzję i bardzo bolesną 
dla naszych pracowników. 
Jesteśmy przekonani, że w tej 
dramatycznej sytuacji podjęcie 
tej decyzji uchroni naszą spółkę 

przed upadłością, przejęciem jej 
przez obcy kapitał, a pracow-
ników przed konsekwencjami 
tej upadłości – piszą związ-
kowcy. Chcą też pociągnięcia 
do odpowiedzialności winnych 
obecnej sytuacji JSW. – Wiemy, 
że winni (...) na dzień dzisiejszy 
nie ponoszą żadnych konse-
kwencji i mają się dobrze. My 
zrobimy wszystko żeby odpo-
wiedzialni za błędne decyzje 
zostali rozliczeni – deklarują.

MAREK JURKOWSKI
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Funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA reprezentatywne organizacje związkowe zawarły z 
zarządem spółki porozumienie, które pozwoli poprawić płynność fi nansową JSW w ciągu najbliższych 3 lat, 
odsuwając jednocześnie od fi rmy widmo ogłoszenia upadłości. Ceną jest czasowe ograniczenie świadczeń pracowniczych.

Czasowe ograniczenie świadczeń 
pracowniczych na ratunek spółce

Komisarz ds. unii energetycznej 
Maroš Šefčovič oraz komisarz 
ds. działań w dziedzinie klimatu 
i energii Miguel Arias Cañete 
po 3 miesiącach odpowiedzieli 
na list, który skierował do 
nich na początku czerwca szef 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz. Komisarze 
wyraźnie dali do zrozumienia, 
że ich antywęglowe dyrek-
tywy są ważniejsze niż zapisy 
Traktatu o funcjonowaniu UE.  

Dominik Kolorz w swoim 
czerwcowym wystąpieniu do obu 
komisarzy skrytykował politykę 
klimatyczno-energetyczną forso-
waną przez Komisję Europejską 
i publiczne wypowiedzi obu 
komisarzy w sprawie nieuchron-
ności całkowitej dekarbonizacji 
gospodarki Wspólnoty. Ocenił, 
że działania Komisji Europejskiej 
w tej sferze noszą znamiona 
dyskryminacji uboższych państw 
Wspólnoty. Przypomniał, że 
przedsiębiorstwa i gospodar-

stwa domowe korzystają z 
dobrodziejstwa posiadania przez 
Polskę własnego, niedrogiego 
surowca energetycznego i że 90 
proc. energii w naszym kraju 
pochodzi z węgla. Wyraził ocze-
kiwanie, że KE porzuci praktyki 
noszące znamiona dyskrymi-
nacji polskich pracowników, 
przedsiębiorców. – Ostrzegamy, 
że jesteśmy gotowi do podjęcia 
wszelkich działań protestacyj-
nych, politycznych i prawnych 
mających na celu doprowa-
dzenie do przestrzegania przez 
KE zapisów Traktatu UE oraz 
respektowania praw i interesów 
wszystkich członków Wspólnoty 
– podsumował swe wystąpienie 
szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 

Swoiste kuriozum
Zbigniew Gidziński, ekspert 
Komisji Krajowej ds. polityki 
klimatyczno-energetycznej po 
zapoznaniu się z treścią listu 
unijnych komisarzy ocenił to 

pismo jako swoiste kuriozum. 
– Już sam fakt, że aż dwaj komi-
sarze podpisują się pod jednym 
listem jest precedensem. Pomi-
jając wstęp sprowadzający się 
do kurtuazyjnego zapewnienia, 
że „rola węgla jest w pełni 
doceniana przez KE”, cała treść 
pisma komisarzy wskazuje 
wyraźnie, że nie zamierzają 
oni korygować swojej dekar-
bonizacyjnej polityki ani na 
ten temat dyskutować – mówi 
Zbigniew Gidziński.

Dyrektywy ponad Traktatem
– Komisja przestrzega zasady 
określonej w art. 194 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (TFUE), zgodnie z którym 
państwa członkowskie same 
określają warunki wykorzystania 
ich zasobów energetycznych, 
wybór między różnymi źród-
łami energii i ogólną strukturę 
jego zaopatrzenia w energię. 
Odpowiednio jest to w kompe-

tencji poszczególnych państw 
członkowskich, aby decydo-
wały o roli węgla w ich miksie 
energetycznym – napisali w 
liście komisarze. Potem jednak 
dodają, że „UE jest uprawniona 
do podejmowania działań we 
wszystkich dziedzinach polityki 
ochrony środowiska, takich 
jak zanieczyszczenie wody i 
powietrza, gospodarki odpadami 
i klimatu” i że realizacją tych 
uprawnień jest przygotowanie 
przez KE i przyjęcie przez Radę 
Europejską drugiego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. 
– Przekładając tę biurokra-
tyczną nowomowę na język 
powszechnie zrozumiały, 
panowie komisarze oświad-
czyli po prostu, że traktat trak-
tatem, ale Komisja Europejska 
będzie robić swoje. To nieby-
wałe. W ten sposób komisarze 
stwierdzili, że ich dyrektywy, 
a więc akty niższego rzędu 
od Traktatu, są z ich punktu 

widzenia aktami co najmniej 
równorzędnymi z Traktatem. 
To jawne podważenie zasady 
legalizmu, która wyraźnie 
stanowi, że działania organów 
publicznych, a takim organem 
jest również KE, muszą opierać 
się na literalnych zapisach 
prawa, a nie na ich interpretacji 
– komentuje Gidziński.

Jak państwo kolonialne
Przewodniczący w czerw-
cowym liście do komisarzy 
skrytykował też plany wcześ-
niejszego wprowadzenia tzw. 
mechanizmu rezerwy stabili-
zacyjnej (MSR), która pozwala 
Komisji Europejskiej na ręczne 
sterowanie cenami uprawnień 
emisyjnych w UE, co w prak-
tyce oznacza jeszcze większe 
wzrosty cen energii i jeszcze 
głębsze obniżenie konkuren-
cyjności przemysłu w Europie. 
– Odnosząc się do tej krytyki 
komisarze napisali, że ich 

zdaniem MSR ma charakter 
rynkowy i już – mówi Zbigniew 
Gidziński. – To kuriozalne 
pismo wyraźnie wskazuje 
jak nasz kraj jest traktowany 
przez brukselskich urzędników 
i że wszystkie opowieści o 
tym, że rząd PO-PSL zała-
twił dla polskiego górnictwa 
i energetyki osłony przed 
skutkami unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej 
można między bajki włożyć. 
Na razie Polska jest największą 
ofi arą tej polityki. Bez zdecy-
dowanych działań polskiego 
rządu w Brukseli, nie tylko 
politycznych, ale też praw-
nych, marna pozycja naszego 
kraju w UE będzie jeszcze 
gorsza. Czytając ten list, miałem 
wrażenie, że unijni biurokraci 
traktują Polskę tak, jak przed 
stu latu gubernatorzy trakto-
wali kolonialne państewka 
– podkreśla Gidziński.

GRZEGORZ PODŻORNY

Kuriozalna odpowiedź unijnych komisarzy

Zawiadomienie 
do prokuratury
Reprezentatywne organi-
zacje związkowe z Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej SA 
(JSW) skierowały do Prokura-
tury Rejonowej w Jastrzębiu-
-Zdroju zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa 
z artykułu 296 § 3 Kodeksu 
karnego przez byłych członków 
Zarządu: Jerzego Boreckiego, 
Grzegorza Czornika, Roberta 
Kozłowskiego i Jarosława Zagó-
rowskiego. Twierdzą, że menedże-
rowie nadużyli swoich uprawnień, 
a ich działania spowodowały 
wyrządzenie znacznej szkody 
majątkowej JSW. Zawiadomienie 
przesłano też do Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 
i Najwyższej Izby Kontroli.

MJ

Foto: Marek Jurkowski



R
eferendum zorganizo-
wane przez zakładową 
Solidarność i Związek 
Zawodowy Komunikacji 
i Transportu rozpoczęło 

się 17 września o godz. 3.00 i 
trwało całą dobę, do godz. 3.00 18 
września. Załoga odpowiadała na 
cztery pytania. Pierwsze dotyczyło 
podwyżek, drugie premii, trzecie 
zmiany zasad zatrudniania nowych 
kierowców. Solidarność w PKM 
domaga się podwyżki wynagrodzeń 
zasadniczych o 60 gr za godzinę i 
premii 500 zł, która miałaby być 
wypłacona w grudniu. Związkowcy 
postulują też zmianę zasad zatrud-
niania nowych kierowców w taki 
sposób, aby pierwsza umowa na 
czas próbny była zawierana na 3 
miesiące ze stawką minimalną 12 zł 
za godzinę, druga była zawierana 
na 12 miesięcy, a kolejna, trzecia 
była już umową na czas nieokre-
ślony. Czwarte, ostatnie pytanie 
dotyczyło odwołania zarządu 
spółki w przypadku niespełnienia 
postulatów związkowców.

– Zdecydowana większość uczest-
ników referendum na wszystkie 
cztery pytania odpowiedziała 
twierdząco, popierając postulaty 
zgłoszone przez organizacje związ-
kowe. Teraz informację o stanowisku 
załogi wyrażonym w głosowaniu 
przekażemy zarządowi spółki, a 
także udziałowcom – mówi Józef 
Kuśmierczyk, przewodniczący 
Solidarności w PKM Katowice. – 

Liczymy, że udziałowcy zaangażują 
się w sprawę i pomogą rozwiązać 
konfl ikt. Chcemy wszystkie prob-
lemy rozwiązywać przy stole nego-
cjacyjnym, ale rozmowy muszą być 
prowadzone po partnersku, a nie 
w taki sposób, jak dotychczas, gdy 
w czasie kolejnych spotkań pani 
prezes z lekceważeniem odnosiła 
się do argumentów reprezentantów 
załogi – dodaje przewodniczący.

Podkreśla, że dla załogi równie 
ważna jak postulaty płacowe jest 
kwestia zmiany zasad zatrud-
niania nowych kierowców. – 
Nowo przyjmowani kierowcy są 
zatrudniani na umowy czasowe 
ze stawką 11 zł. Nie wytrzymują 
nawet trzech miesięcy i idą do 
innych fi rm, gdzie już na starcie 
mają lepsze warunki. Tworzy się 
dziura pokoleniowa i to zarówno 

wśród kierowców, jak również 
mechaników i pracowników 
zaplecza technicznego, gdzie 
też stawki są niższe niż oferują 
inne przedsiębiorstwa na rynku 
– wyjaśnia Kuśmierczyk.

Katowickie PKM zatrudnia około 
850 pracowników. Udziałowcami 
spółki są trzy gminy: Katowice, 
Chorzów i Siemianowice Śląskie.

GRZEGORZ PODŻORNY 

Kurs samoobrony 
dla pracowników
» 22 WRZEŚNIA PRACOWNICY MIEJ-
SKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 
rozpoczęli bezpłatny kurs samoobrony. 
O zwiększenie bezpieczeństwa załogi ośrodka 
zawnioskowała do pracodawcy zakładowa 
Solidarność. – W swojej pracy zauważamy, 
że ludzie coraz częściej zachowują się bardzo 
nieracjonalnie. Zdarzają się osoby, które 
wykazują postawy roszczeniowe i są agre-
sywne w stosunku do naszych pracowników. 
W ubiegłym roku cała Polska wstrząśnięta 
była dramatem w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Makowie, gdzie mężczyzna oblał 
benzyną i podpalił pracowników oraz pomiesz-
czenia ośrodka. Dwóch kobiet nie udało się 
uratować. W Chorzowie pracownica Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej została dotkliwie 
pobita w mieszkaniu klienta. W tym roku w 
Kamiennej Górze na ulicy młody mężczyzna 
śmiertelnie zaatakował siekierą kilkuletnią 
dziewczynkę. Zabił tuż po wyjściu z urzędu 
pracy, gdzie awanturował się, bo stracił zasiłek 
– przypomina Łukasz Merta, przewodniczący 
Solidarności w zabrzańskim MOPR. 
Związkowcy przekonali dyrektora, że pracow-
nicy zabrzańskiego ośrodka również mogą 
być zagrożeni atakami desperatów. Bezpłatny 
kurs samoobrony dla pracowników MOPR 
będzie trwał 5 tygodni. – Zajęcia prowadzone 
będą przez instruktorów z zabrzańskiej Straży 
Miejskiej, dwa razy w tygodniu. Odbywać się 
będą w sali gimnastycznej w jednej z zabrzań-
skich szkół. Dyrektor zgodził się również na 
to, by przez pierwsze dwa tygodnie pracow-
nicy uczestniczyli w nich w godzinach pracy. 
Przez pozostałe trzy tygodnie kurs będzie się 
odbywał poza godzinami pracy. Ale praco-
dawca zadeklarował, że potraktuje je jako 
nadgodziny – informuje przewodniczący.
Merta podkreśla, że zainteresowanie kursem 
wśród pracowników jest bardzo duże. – Ludzie 
bardzo pozytywnie oceniają naszą inicjatywę. 
Zdają sobie sprawę, że tu chodzi o wzmocnienie 
ich bezpieczeństwa – podkreśla Łukasz Merta.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu 
zatrudnia blisko 320 pracowników.

Podwyżki w MOPS 
od 2016 roku
» 300 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI DO PŁACY 
ZASADNICZEJ OTRZYMAJĄ od 1 stycznia 
2016 roku wszyscy pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 
Śląskim. To efekt rozmów płacowych, które z 
prezydentem miasta prowadzili związkowcy z 
zakładowej Solidarności.
W negocjacjach płacowych związkowcy 
podkreślali, że zarobki pracowników MOPS są 
bardzo niskie. Ostatnią podwyżkę płac załoga 
odnotowała w 2009 roku. Teraz związkowcy 
zawnioskowali o podwyżkę w wysokości 500 zł 
brutto. Ich wniosek poparła dyrektor wodzi-
sławskiego MOPS, która zaproponowała tę 
samą kwotę wzrostu płac. – Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że takich pieniędzy nie uda nam się 
wynegocjować, ale nasza propozycja większej 
podwyżki dawała szanse na wypracowanie 
dobrego kompromisu płacowego. Nasz plan
się powiódł. 300 zł brutto to są już całkiem 
przyzwoite pieniądze – podkreśla Jolanta 
Przybyła, przewodnicząca Solidarności 
w wodzisławskim MOPS. 
Dodaje, że chociaż pierwsze wyższe pensje 
pojawią się na kontach pracowników ośrodka 
dopiero za kilka miesięcy, to i tak wszyscy 
w MOPS są bardzo zadowoleni, że ich zarobki 
w końcu pójdą w górę.
W wodzisławskim MOPS zatrudnionych jest 
ponad 60 pracowników.

BEA
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Od 70 zł brutto do 100 zł brutto 
więcej zarabiać będą pracownicy 
spółki Magna Automotive Poland 
w Dąbrowie Górniczej. Podwyżki 
dostaną razem z wypłatą za 
wrzesień. Wzrost płac uzależ-
niony został od stawek godzino-
wych pracowników poszczegól-
nych działów. Załoga zyska też 
bezpłatny pakiet usług medycz-
nych. To efekt porozumienia, 
jakie zawarła z pracodawcą 
zakładowa Solidarność.

Związkowcy oceniają, że to 
były najtrudniejsze rozmowy, 
jakie do tej pory prowadzili. 
– Bo negocjowaliśmy nie tylko 
podwyżki wynagrodzeń. Broni-
liśmy też nagród stażowych i 
jubileuszowych, które zarząd 
spółki zamierzał zlikwidować. 
Obecnie coraz więcej fi rm wpro-
wadza takie oszczędnościowe 
rozwiązania. Stanęliśmy przed 
koniecznością zawarcia bardzo 
trudnego kompromisu. Utrzy-
maliśmy nagrodę stażową. 
Jej minimalna kwota wynosi 
45 zł brutto, a maksymalna 
855 zł brutto, jednak w sprawie  
nagród jubileuszowych praco-
dawca był nieugięty. Uzasadniał, 
że dalsza wypłata „jubilatów”  
może mieć niekorzystny wpływ 
na kondycję fi rmy. Ale postara-

liśmy się, by ludzie, którym te 
nagrody przysługiwały w tym 
i w przyszłym roku, otrzymali 
je jeszcze do końca września 
– wyjaśnia Andrzej Sobolewski, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Jak dodaje Andrzej Sobo-
lewski, rekompensatą za utra-
cone nagrody jubileuszowe jest 
również pakiet usług medycz-
nych dla pracowników, na 
który składki odprowadzać 
będzie pracodawca. Pakiet m.in. 
gwarantuje opiekę wielu lekarzy 
specjalistów, w dodatku bez 
kolejek. – Mimo że nasz praco-
dawca mocno trzyma zakład w 
fi nansowych ryzach, to jednak 
bardzo dba o warunki pracy i 
zdrowie ludzi. Podkreśla, że to 
oni są kapitałem fi rmy i w ich 
bezpieczną pracę należy inwe-
stować. Za te starania na rzecz 
załogi zgłosiliśmy go nawet do 
konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” – informuje 
przewodniczący.

Dąbrowska spółka Magna 
Automotive Poland zatrudnia 
blisko 750 pracowników. Zakład 
produkuje części samochodowe, 
m.in zamki do drzwi i bagażników 
oraz podnośniki do szyb.

BG

Od 100 zł do 400 zł brutto wyniosą 
podwyżki płac zasadniczych pracow-
ników fi zycznych z fi rmy Re Alloys 
sp. z o. o., działającej na terenie 
Huty Łaziska. Wzrost wynagro-
dzeń będzie uzależniony m.in. od 
kwalifi kacji pracowników, stażu 
pracy i doświadczenia. Poprawę 
płac pracownicy spółki odczują w 
październiku, kiedy na ich konta 
trafi  wypłata za wrzesień.

Jak informuje Danuta Daniel-
czyk, przewodnicząca Solidarności 
w Hucie Łaziska, która zasięgiem 
swojego działania obejmuje Re 
Alloys, o zrównanie płac pracow-
ników tej spółki z zarobkami w 
hucie wystąpiły do pracodawcy 
wszystkie organizacje związkowe, 
ale inicjatorem wspólnego wniosku 
była Solidarność.

Wcześniej blisko 300 pracowników 
fi rmy podpisało się pod pismem do 

pracodawcy dotyczącym podwyżek 
wynagrodzeń, ale nie otrzymali 
na nie żadnej odpowiedzi. – Gdy 
dowiedzieliśmy się o tym, posta-
nowiliśmy zawalczyć o tych ludzi. 
Przekonaliśmy inne związki, żeby 
wspólnie upomnieć się o wyższe 
stawki dla pracowników spółki. Na 
początku rozmowy z pracodawcą 
nie należały do najłatwiejszych, 
ale udało się nam osiągnąć porozu-
mienie w wyniku którego pracow-
nicy fizyczni będą mieli wyższe 
płace zasadnicze. Cieszymy się, że 
zarząd spółki przeanalizował nasze 
argumenty i przychylnie się do nich 
odniósł – mówi Danuta Danielczyk.

Podkreśla, że dla pracowników Re 
Alloys będzie to pierwszy od kilku lat 
tak znaczący wzrost wynagrodzeń. W 
spółce na stanowiskach fi zycznych 
zatrudnionych jest ponad 350 osób.

BEA

S P R AW Y  R E G I O N UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 34/2015 |  KATOWICE 24-30.09.2015 5
Ponad 90 proc. głosujących w referendum w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej 
w Katowicach poparło postulaty organizacji związkowych dotyczące płac i zasad 
zatrudniania nowych kierowców. W głosowaniu wzięło udział ponad 54 proc. załogi przedsiębiorstwa.

Referendum w PKM

Foto: commons.wikipedia.org/Piotrus

Porozumienie w Magna 
Automotive Poland

Podwyżki w Re Alloys

Foto: pixabay.com
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C
o roku jesteśmy 
tutaj, wypełniamy 
testament błogosła-
wionego księdza 
Jerzego, ale przede 

wszystkim przyjeżdżamy 
wszyscy na tę pielgrzymkę, 
aby podziękować Matce Boskiej 
Częstochowskiej za Jej wsta-
wiennictwo. Modlimy się tutaj 
nie tylko o godną pracę, ale 
modlimy się również za tych 
wszystkich, którzy tej pracy nie 
mają – mówił do związkowców 
przed uroczystą mszą świętą 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność.

Przypomniał słowa papieża 
Jana Pawła II skierowane do 
Solidarności. – Władza prze-
chodzi z rąk do rąk, a wy 
ludzie Solidarności macie być 
z górnikami, pielęgniarkami, 
robotnikami i wszystkimi 
innymi branżami, które potrze-
bują waszej pomocy – mówił 
przewodniczący. Podkreślił, że 
Solidarność na swoich sztan-
darach niesie hasła dotyczące 
podmiotowości pracowników 
godności i standardów ludzkiej 
pracy. – Jesteśmy konsekwentni 
w naszych działaniach, w walce 
z umowami śmieciowymi, z 
ubóstwem wśród dzieci, walce z 
ubóstwem wśród pracujących. 
Nasza konsekwencja przy-
nosi powoli owoce – mówił 
Piotr Duda.

Pielgrzymi wysłuchali też 
treści listu, który do nich skie-
rował prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej Andrzej Duda. 
– Papież Polak w jednej z 
encyklik zapisał: „Praca ma to 
do siebie, że przede wszystkim 
łączy ludzi, i na tym polega jej 
siła społeczna: siła budowania 

wspólnoty”. Jestem przeko-
nany, że ta wspólnototwórcza 
funkcja pracy, o której mówi 
Jan Paweł II pozostaje jedną 
z kluczowych dla budowania 
ładu społecznego. Wspominam 

o tym w 35. rocznicę Porozu-
mień Sierpniowych i naro-
dzin Solidarności. Miliony 
członków tego wielkiego ruchu 
społecznego zadziwiło świat. 
W państwie narzucającym 

swoim obywatelom ateizm, 
materializm i ideologię walki 
klas, pojawili się ludzie, którzy 
swoją główną ideą uczynili 
solidarność międzyludzką. Byli 
gotowi do poświęceń w imię 

wzajemnej pomocy, w imię 
poszanowania praw i godności 
człowieka i pracownika – 
napisał w liście do uczestników 
pielgrzymki prezydent RP. 
Uroczystej mszy świętej prze-
wodniczył metropolita lubelski 
abp Stanisław Budzik. On 
wygłosił też homilię. Eucha-
rystię koncelebrował abp 
Józef Kupny, Krajowy Dusz-
pasterz Ludzi Pracy. – Ruch 
Solidarności miał od samego 
początku korzenie głęboko 
chrześcijańskie. Jego fenomen 
polegał na wykorzystaniu 
metod pokojowych w walce 
o robotnicze prawa i naro-
dową niezawisłość. W takim 
duchu walczył z uciskiem 
komunizmu patron Solidar-
ności bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
Jego hasło wzięte ze św. Pawła 
Apostoła brzmiało: nie daj się 
zwyciężać złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj – mówił w homilii 
abp Budzik. Przypomniał, 
że bł. ks. Jerzy przez wier-
nych uważany jest za patrona 
sprawiedliwości społecznej w 
Polsce. – Nauczanie i przykład 
ks. Jerzego uwrażliwiają nas 
dzisiaj także na współczesną 
formę wyzysku i złego trakto-
wania ludzi słabych, biednych, 
bezrobotnych, ciężko pracują-
cych. Trzeba nam ciągle wracać 
do wielkiej idei Solidarności, 
określić to, co jest dobrem dla 
Polski i to, co stanowi dla niej 
niebezpieczeństwo – wskazywał 
abp Stanisław Budzik.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Kilkanaście tysięcy związkowców z Solidarności wzięło udział w 33. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy 
na Jasną Górę w dniach 19-20 września. Inicjatorem tego dorocznego pielgrzymowania był bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Trzeba nam wracać do idei Solidarności

Msza w 11. rocznicę śmierci 
Kazimierza Zachnika

W wtorek 29 września o godz. 18.00 w kościele pw. 
św. Marcina w Starych Tarnowicach odprawiona zostanie 
msza św. w 11. rocznicę śmierci śp. Kazimierza Zachnika. 
Kazimierz Zachnik był długoletnim członkiem Prezy-
dium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność i Zarządu Fundacji im. Grzegorza Kolosy.
Do udziału w nabożeństwie zapraszamy członków 
Solidarności oraz poczty sztandarowe.

3 października Regionalna 
Sekcja Kolejarzy NSZZ Soli-
darność organizuje uroczy-
stości z okazji 35. rocznicy 
powstania związku.

Rocznicowe obchody 
rozpoczną się o godz. 10.00 
w kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w Katowicach. Związ-
kowcy z kolejarskiej Solidar-
ności wezmą udział we mszy 
świętej w intencji Ojczyzny i 
Solidarności. Na godz. 12.00 
w restauracji „Marysin Dwór” 
w Parku Chorzowskim zapla-
nowana została uroczysta 
akademia. – Zaprosiliśmy 
tam m.in. przedstawicieli 

władz Solidarności z kraju i 
z regionu oraz miejscowych 
parlamentarzystów. Podczas 
akademii uhonorujemy ponad 
300 naszych związkowców. 
Każdy z nich otrzyma okolicz-
nościowy medal. Wybiliśmy 
je specjalnie z okazji jubi-
leuszu związku – infor-
muje Bogumił Wojewoda z 
kolejarskiej Solidarności.

35. urodziny Solidarności, 
zorganizowane przez związ-
kowców z Regionalnej Sekcji 
Kolejarzy śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności, zakończy 
wspólne grillowanie i biesia-
dowanie.

BG 

Jedną z atrakcji zabrzańskich obchodów 35. rocznicy powstania Solidarności był spektakl pt. „Wysokie napięcie” w wykonaniu 
artystów z Teatru Nowego. W uroczystych obchodach wzięli udział związkowcy z zabrzańskich zakładów wraz z rodzinami. 
Władze samorządowe reprezentował zastępca prezydenta miasta Krzysztof Lewandowski, śląsko-dąbrowską Solidarność 
wiceprzewodnicząca Justyna Latos. Podczas uroczystości Justyna Latos oraz Ryszard Janusz z Terenowej Sekcji Problemowej 
NSZZ Solidarność Miasta Zabrze wręczyli kilkunastu zasłużonym działaczom Złote, Srebrne i Brązowe Medale Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Wśród nagrodzonych byli związkowcy z Mostostalu, Straży Pożarnej i fi rmy Kopex.

Kolejarze uczczą 35. urodziny

Foto: TŚD

Foto: fb.com/Jan Banik

Najpierw gala, a potem spektakl w Teatrze Nowym w Zabrzu

Komunikat
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki

BOGUSŁAWY JUSZKIEWICZ

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają 
związkowcy z Solidarności

ze Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa
w Jastrzębiu-Zdroju

Martyna Bugajska 
CDO24

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
Koleżance 

Malwinie Siewiorek

składa
przewodniczący Waldemar Sopata

oraz
Koleżanki i Koledzy z Komisji Zakładowej i Rewizyjnej

NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. 
ZG Sobieski

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

ŻONY
Koledze 

Henrykowi Siewiorkowi

składa 
przewodniczący Waldemar Sopata

oraz
Koleżanki i Koledzy z Komisji Zakładowej i Rewizyjnej

NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. 
ZG Sobieski

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
Koleżance

Malwinie Siewiorek

przekazują
koleżanki i koledzy  

z biur Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność

Po śmierci 

MAMY
łączymy się w bólu

z naszą Koleżanką

Malwiną Siewiorek.

Wyrazy serdecznego współczucia

składają
koleżanki i koledzy z jaworznickiej Solidarności

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MAMY
naszej Koleżanki

Malwiny Siewiorek z biura terenowego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w Jaworznie.

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy 

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

Nekrologi

„Zakup” działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
W 

dzisiejszych czasach 
sporym zaintereso-
waniem cieszą się 

rodzinne ogrody działkowe, 
w tym możliwość posiadania 
własnej działki na terenie 
takiego ogrodu. Trudno się 
temu dziwić, zwłaszcza gdy 
spojrzy się na główny cel ich 
funkcjonowania, jakim zgodnie 
z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 
roku o rodzinnych ogrodach 
działkowych jest przyczy-
nianie się do zaspakajania 
socjalnych, wypoczynkowych 
i rekreacyjnych potrzeb społe-
czeństwa. Dlatego też coraz 
więcej na rynku można spotkać 
ofert „kupna-sprzedaży” 
takich działek.

Na wstępie tych rozważań 
należy zwrócić szczególną 
uwagę na fakt, iż w omawianej 
sytuacji nie mamy do czynienia 

z typową umową kupna-sprze-
daży nieruchomości w postaci 
działki. Poszczególni działkowcy 
nie są bowiem właścicielami 
tych działek. Posiadają oni 
jednak prawo do działki, a więc 
stosowny tytuł prawny, który 
uprawnia ich do korzystania 
z danej działki. Dlatego też 
strony, a więc zbywca (czyli 
dotychczasowy działkowiec) i 
nabywca działki, zamiast umowy 
kupna sprzedaży, zawierają 
ze sobą umowę przeniesienia 
praw do działki. 

Taka umowa zawarta być 
musi w formie pisemnej, 
z podpisami notarialnie 
poświadczonymi, w związku 
z powyższym konieczna w 
tym wypadku będzie wizyta 
u notariusza. Samo zawarcie 
takiej umowy, to jednak nie 
wszystko. Skuteczność przenie-

sienia prawa do działki zależy 
bowiem od zatwierdzenia przez 
stowarzyszenie ogrodowe. 
Dlatego też przyjęte zostało, 
iż taką umowę sporządza się 
w 3 egzemplarzach, po jednej 
dla stron. Natomiast ostatni 
egzemplarz zostaje dołączony 
do wniosku o zatwierdzenie 
zawartej umowy, który nabywca 
składa do konkretnego stowa-
rzyszenia ogrodowego, na 
terenie którego „nabył działkę”. 
We wniosku tym wskazać 
również należy ustaloną przez 
strony w umowie „cenę nabycia 
działki”, która tak naprawdę 
jest wynagrodzeniem przysłu-
gującym zbywcy za znajdujące 
się na działce nasadzenia, urzą-
dzenia i obiekty stanowiące 
jego własność. 

Warto  na margines ie 
zauważyć, iż oprócz koniecz-

ności zapłaty stosownego wyna-
grodzenia dla zbywcy, uiszczenia 
wskazanych opłat notarial-
nych, po stronie nabywcy 
pozostanie również obowiązek 
zapłaty podatku od czynności 
cywilno-prawnych. 

Następnie stowarzyszenie, 
w terminie 2 miesięcy od 
daty otrzymania stosownego 
wniosku, składa oświadczenie 
w przedmiocie zatwierdzenia 
przeniesienia praw do działki. 
Co istotne bezskuteczny upływ 
tego terminu jest jednoznaczny 
z zatwierdzeniem przeniesienia 
tych praw. Natomiast odmowa 
zatwierdzenia przeniesienia 
praw do działki może nastąpić 
jedynie z ważnych powodów 
i pod rygorem nieważności 
musi zostać sporządzona w 
formie pisemnej oraz zawierać 
stosowne uzasadnienie. 

Z chwilą zatwierdzenia prze-
niesienia prawa do działki, 
nabywca wstępuje w prawa i 
obowiązki zbywcy w zakresie 
ustanowionego tytułu prawnego 
do działki, zastępując zbywcę 
jako strona umowy dzierżawy 
działkowej wiążącej go z danym 
ogrodem działkowym.

Należy  zauważyć ,  i ż 
nabywca nie musi równo-
cześnie zostawać członkiem 
danego stowarzyszenia ogro-
dowego. Nie będąc jednak 
członkiem, nie będzie on miał 
możliwości uczestniczenia 
w organizowanych przez to 
stowarzyszenie zebraniach, 
na których ustala się m.in. 
wysokość opłat, do których 
uiszczania zobowiązany jest 
każdy z działkowców.

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 inter-
netowej www.cdo24.pl.



» W ZESZŁYM TYGODNIU OGŁO-
SZONO listę laureatów Antynobli, tzw. 
Ig Nobli. Wśród tegorocznych laureatów 
na szczególną uwagę zasługuje badacz, 
który na własnym ciele badał poziom 
bólu związany z ukąszeniem pszczół. Dał 
się ukąsić w 25 miejsc. Najmniej bolesne 
okazało się użądlenie w głowę, środkowy 
palec stopy oraz w ramię, a najbardziej 
dziabnięcie w nos, górną wargę oraz w 
penisa. Naprawdę, zaskakujące.

» DUŻO BARDZIEJ NIŻ EFEKTY 
eksperymentów z pszczelim żądłem 
zainteresowały nas wyniki badań doty-
czące czasu sikania, czyli naukowo rzecz 
ujmując tempa opróżniania pęcherza 
moczowego różnych zwierząt. Okazało 
się, że niezależnie od wielkości wszystkie 
zwierzęta o masie ciała powyżej 3 kg 
oddają mocz w 21 sekund z tolerancją 
+/– 13 sekund. Ciekawe, prawda?

» SZKODA, ŻE IG NOBLE NIE SĄ 
ROZDAWANE w dziedzinie polityki. 
Stalibyśmy się światową potęgą w tej 
kategorii Antynobli. Wyobraźcie sobie 
tę pasjonującą, siostrobójczą rywali-
zację pomiędzy premierą Kopacz, byłą 
ministrą Muchą i wkrótce byłą ministrą 
Piotrowską. Liga Mistrzyń.

» WYBORY ZA PASEM, więc koalicja 
pełowsko-arbuzowska czyni ostatnie 
wysiłki, aby jeszcze sobie pożyć, bo nie 
wiadomo, co ich czeka po 25 paździer-
nika. Jak doniósł niedawno Fakt, córka 
ministra rolnictwa Marka Sawickiego 
otrzymała nagrodę resortu rolnictwa 
za „promocję i wdrażanie naturalnych 
technologii mikrobiologicznych w 
polskim rolnictwie”. Druga córka pracuje 
w Mazowieckim Urzędzie Marszałkow-
skim u partyjnego kolegi Marka z peeselu 
Adama Struzika. Natomiast zięć mini-

stra pracuje w Biurze Ochrony Rządu. 
Sitwa? Ależ skąd. Wrodzone zdolności 
i kompetencje. 

» NAJBARDZIEJ UROCZO TŁUMA-
CZYŁ TO ZJAWISKO, zwane przez 
hejterów nepotyzmem inny peeselowski 
dinozaur – Stanisław Żelichowski. – Jeżeli 
były konkursy, a rodzina Sawickiego 
spełniła wymagania formalne, to nie 
widzę w tych przypadkach nic zdrożnego. 
Przecież dzieci muszą gdzieś pracować 
– rzekł Żelichowski. 

» A TERAZ COŚ Z PODWÓRKA 
FACETA, który walcząc z systemem, nosił 
teczkę za Balcerowiczem i pracował w 
Banku Światowym. Ów lider Platformy-bis, 
dla niepoznaki nazywanej Nowoczesna.
pl, niejaki Ryszard Petru stwierdził, że 
peło kopiuje jego pomysły i w związku 

z tym on apeluje do wyborców, aby 
głosowali na oryginał, a nie na kopię. 
Czyli mają głosować na Unię Wolności 
i na Balcerowicza. 

» MISTRZOWIE W PRZEGRY-
WANIU WYGRANYCH zdawałoby 
się kampanii wyborczych, czyli politycy 
PiS, bardzo powoli, ale jednak się uczą. 
Po schowania Jarka i Antka, schowali 
też Krystynę. Jak poinformował Super 
Express, posłanka Pawłowicz na występ 
w telewizji bądź w radiu musi uzyskać 
zgodę biura prasowego PiS. Podobno z 
wewnętrznych badań PiS wyszło, że gdy 
się wypowiada to bardziej szkodzi niż 
pomaga. Myśmy to wiedzieli bez badań 
i tak sobie myślimy, czy tych wewnętrz-
nych badań w sprawie Krystyny nie 
zgłosić do przyszłorocznych Ig Nobli.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Lublin. Targowisko na Podzamczu. 
Z żuka gostek sprzedaje kapustę. 
Na tabliczce napisał:
1 kapusta – 13 złotych; 
3 kapusty – 40 złotych.
– Poproszę jedną kapustę – prosi 
klient. Płaci 13-staka, zabiera 
kapuchę. I tak trzy razy. Po czym 
mówi: 
– Kolego, kupiłem 3 kapusty za 
39 złotych, choć ty napisałeś, że 
za 3 należy się 40. Aleś ty debil! 

– Taaa, następny geniusz... – 
mruczy rolnik. – Każdy kupuje po 3 
kapusty i uczy mnie marketingu…

***
Rodzina siedzi przy stole.
Mały Jasiu pyta się taty:
– Tatusiu dlaczego ożeniłeś się 
z mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc 
na żonę mówi:
– Widzisz, nawet dziecko tego 
nie rozumie…

W ciemnym barze siedzi facet 
i sączy z wolna drinka. Nagle, 
czuje, że ktoś obok niego siada. 
Po chwili facet zagaduje:
– Opowiedzieć kawał o blondynce?
Na to odpowiada żeński głos: – 
Jestem blondynką, mam 170 cm 
wzrostu, a do tego jestem silną 
kobietą, obok mnie siedzi również 
blondynka, która ma 180 cm wzrostu 
i od 15-go roku życia trenuje podno-
szenie ciężarów, a tuż za nią siedzi 

dwumetrowa mistrzyni Polski w 
kickboxingu, też blondynka. Jesteś 
pewien że chcesz opowiedzieć ten 
kawał o blondynce?
Facet pomyślał chwilę, wziął łyka 
drinka i odparł: – Nie, nie chcę..., 
nie będę trzy razy tłumaczył!

***
Wchodzi żul do sklepu.
– Poproszę fi oletowe mohito.
– Że co?
– Denaturat poproszę.

ROZBAWIŁO nas to

Foto: fb.com/hipsterski.maoizm

Gala boksu Adamek vs Saleta

26 września podczas Gali Polsat Boxing Night w łódzkiej Atlas 
Arenie w walce wieczoru zmierzą się dwie wielkie gwiazdy 
polskiego boksu: były mistrz świata w wadze junior ciężkiej 
i półciężkiej oraz medalista mistrzostw Europy Tomasz „Góral” 
Adamek oraz były mistrz Polski i Europy w wadze ciężkiej 
Przemysław Saleta.

Propozycja specjalna tylko dla członków NSZZ Solidarność. 
Gala już 26 września w Atlas Arena Łódź. Bilety od 40 zł, nato-
miast dla Solidarności każdy bilet z rabatem 20 zł, czyli najtań-
sze już od 20 zł. Ilość biletów ograniczona, warto się pospieszyć! 

Kontakt telefoniczny: Tomasz Cichoń, nr tel. 661 886 200

Ogłoszenie

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 661 886 200
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


