
200 zł
podwyżki domagają 

się pracownicy spółek 
Grupy Tauron, w których 

przeprowadzono 
referendum strajkowe. 
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W wyborach 25 października obywatele rozstrzygną, kto będzie rządził Polską przez najbliższe 4 lata. 
Czy nowi ludzie, z nowymi pomysłami, czy ekipa, która jest u władzy nieprzerwanie od 8 lat.

Idź i głosuj 25 października

W 
polskim syste-
mie politycz-
nym w obec-
nym kształcie 
obywatel w 

codziennych sporach z wła-
dzą stoi na przegranej pozycji. 
Znaczna część urzędników, któ-
rych podstawowym zadaniem 
jest służba obywatelom, trak-
tuje obywateli jak poddanych. 
Sporą część polityków, którzy w 
imieniu obywatela ma rządzić i 
pracować dla dobra wspólnego, 
interesują tylko prywatne profi ty, 
a obywatelami ci politycy zwy-
czajnie gardzą. Gdy obywatele 
się zorganizują i np. w ramach 
związku zawodowego próbują 
walczyć o swoje prawa, mają 
pewne szanse, aby postawić 
rządzących do pionu, wymu-
sić respekt. Niemniej w czasie 
rządów obecnej kolacji doszło 

do groźnych precedensów. 
Podpisy ponad 6 mln obywateli 
pod wnioskami o organizację 
referendów w ważnych dla 
Polaków sprawach zostały przez 
władzę zlekceważone. Trafi ły 
do kosza. Kolejnym groźnym 
precedensem było złamanie 
przez rząd umowy społecznej 
zawartej z mieszkańcami Śląska 
17 stycznia. To, że politycy nader 
często i bez skrupułów wycofują 
się ze swoich deklaracji i słow-
nych zapewnień, jest normą. 
Smutną, ale normą. Jednak w 
tym przypadku okazało się, że 
nawet podpisy ministrów zło-
żone pod ustaleniami umowy, 
i to w obecności premier rządu, 
nie są gwarancją realizacji tego 
porozumienia.

Ostatnim i wydaje się, że 
jedynym skutecznym sposo-
bem dyscyplinowania władzy 

przez obywateli są wybory, 
choć jak pokazała elekcja do 
samorządów z tym też może 
być różnie. Niemniej, wybo-
ry do parlamentu są objęte 
silniejszą kontrolą społecz-
ną, i to zarówno ze strony 
poszczególnych komitetów 
wyborczych, jak i zwykłych 
obywateli. Od wyniku tych 
wyborów zależy, jak będzie 
funkcjonowała władza na 
wszystkich szczeblach, nie 
tylko centralnym, ale także 
w województwach, jak będzie 
wyglądała kontrola poczynań 
władz na szczeblach samorzą-
dowych. 

Decyzja należy do ciebie
Sprawa jest w gruncie rzeczy 
prosta. Jesteś zadowolony z 
obecnych rządów – idziesz i 
głosujesz na tych samych. Nie 

jesteś zadowolony – masz do 
wyboru kilka innych ugru-
powań i spośród kandydatów 
wystawionych przez te komitety 
wyborcze wybierasz swojego 
kandydata – człowieka, który 
ma reprezentować w Sejmie 
twoje interesy, twoje nadzieje 
i marzenia. Nawet ludzie do 
głębi rozczarowani stanem 
polskiej polityki i nie potra-
fi ący się zdecydować na ofertę 
konkretnego ugrupowania 
czy konkretnego kandydata, 
mogą skorzystać z wyborów 
jak z narzędzia kary dla rządzą-
cych. To też jest sens wyborów. 
Natomiast ten, kto na wybory 
nie idzie, nie ma prawa później 
narzekać, ani na władzę, ani na 
opozycję. Skoro sam dobro-
wolnie zrezygnował ze skorzy-
stania z wyborczego bata, sam 
jest sobie winien.

Jak zagłosuje Śląsk?
W wyborach przed czterema 
laty i przed ośmiu laty w naszym 
regionie największe poparcie i 
najwięcej mandatów uzyskiwali 
kandydaci Platformy Obywatel-
skiej. Do wyborów szedł co drugi 
uprawniony. Jak będzie teraz? 
Nie podejmuję się przewidywać. 
Na pewno wielu mieszkańców 
Śląska może się czuć oszuka-
nych rządami obecnej koalicji. 
Dziesiątki niespełnionych 
obietnic, a przede wszystkim 
złamanie przez rząd styczniowej 
umowy społecznej z pewnością 
będzie miało wpływ na wynik 
wyborczy. Międzyzwiązkowy 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
długo i cierpliwie czekał, czy 
rząd wywiąże się z gwarancji, 
które sam podpisał. Cierpli-
wość w końcu się wyczerpała. 

Tysiące ludzi protestowało na 
początku października najpierw 
w Brzeszczach, później w Rudzie 
Śląskiej przeciwko niedotrzy-
maniu przez rząd zapisów tej 
umowy. MKPS kulminację 
protestów zaplanował na 22 
października. Akcja będzie 
prowadzona w Warszawie przed 
kancelarią premiera i siedzibą 
partii rządzącej oraz na ulicach 
100 miast w całej Polsce. W 
Warszawie do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów trafi  wierzba, na 
której wyrosły obiecane przez 
PO gruszki. Ulicami stolicy 
przejdzie kondukt pogrzebowy. 
Uroczysty pochówek trumny 
z ośmiorniczkami i winem 
nastąpi przed siedzibą posłów 
partii rządzącej. Ale prawdziwy 
fi nał odbędzie się 25 paździer-
nika przy wyborczych urnach.

STEFAN WOŹNICKI

WYBORY 2015

Sprawdź polityka, zanim zagłosujesz
Zanim zdecydujesz, kogo 
poprzeć w wyborach, sprawdź, 
jak posłowie z naszego 
regionu ubiegający się o 
reelekcję głosowali w waż-
nych dla obywateli sprawach. 

W naszym zestawieniu ujęliśmy 
cztery głosowania: w sprawie 
wniosku o referendum na temat 
wieku emerytalnego, antypra-
cowniczych zmian w Kodeksie 
pracy, wniosku referendalnego 

dotyczącego obowiązku szkolnego 
dla 6-latków oraz projektu ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa, który 
zakładał likwidację części kopalń 
Kompanii Węglowej. 

» STRONA 5

WYBORY 2015

Jak oddać ważny głos w wyborach
25 października zamiast karty 
do głosowania w wyborach 
do Sejmu w lokalach wybor-
czych otrzymamy książeczki. 
Na pierwszej stronie będzie umiesz-
czona instrukcja do głosowania, 

a na drugiej spis treści zawiera-
jący numery stron, na których 
znajdować się będą listy kandy-
datów poszczególnych komitetów 
wyborczych. Niewykluczone, że 
roztargnieni wyborcy mogą się 

pomylić i postawić krzyżyk przy 
ugrupowaniu na stronie ze spisem 
treści, a nie na liście komitetu 
wyborczego. Sprawdź jak głosować, 
aby oddać ważny głos.

» STRONA 6

Foto: TŚD



Z DRUGIEJ STRONY Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 22-28.10.2015 |  Nr 38/2015  www.solidarnosckatowice.pl2

13
miesięcy wynosi w Polsce przeciętny czas 
potrzebny na znalezienie pracy – wynika z 
najnowszego „Badania ankietowego rynku 
pracy” opublikowanego przez Narodowy 
Bank Polski. Jak wskazują ekonomiści z 
NBP średni czas poszukiwania pracy w 
ciągu ostatniego roku nie zmienił się, mimo 
nominalnego spadku stopy bezrobocia. 
Wpływ na taką sytuację mogą mieć 
oczekiwania bezrobotnych dotyczące 
jakości ofert pracy m.in. wysokości płacy i 
warunków zatrudnienia. 

Coraz droższe śmigłowce 
dla polskiej armii
» CENA ŚMIGŁOWCÓW DLA POLSKIEJ ARMII 
WZROSŁA DO PONAD 13 MLD ZŁ – poinformo-
wali związkowcy z Solidarności PZL-Świdnik podczas 
konferencji prasowej zorganizowanej 15 października. 
Przedstawili również kopię pisma, w którym wiceminister 
gospodarki Arkadiusz Bąk poinformował Solidarność, 
że wartość dostawy śmigłowców typu Caracal wzrosła 
do ponad 13 mld 300 mln zł. W piśmie do związ-
kowców wiceminister podkreślił, że negocjacje off setowe 
związane z przetargiem na śmigłowce rozpoczęły się 30 
września. – Ta cena jest nie tylko oburzająca, ale wręcz 
dyskredytująca polskich negocjatorów. Należy zapytać 
MON, jak ten przetarg został przygotowany, czy jego 
założenia były dobre, skoro cena tak drastycznie wzrosła 
– powiedział podczas konferencji Andrzej Kuchta, prze-
wodniczący Solidarności w PZL-Świdnik.
Artur Soboń, przedstawiciel władz samorządowych 
Świdnika przypomniał, że w kwietniu tego roku MON 
informował posłów i opinię publiczną, że zamierza 
kupić 70 śmigłowców wielozadaniowych za 11,5 mld 
zł. – W tej chwili wiemy już ofi cjalnie, że przy obniżonej 
liczbie śmigłowców wielozadaniowych do 50 sztuk, 
zapłacimy za nie 13 mld 347 mln zł – zaznaczył Soboń.
Związkowcy poinformowali, że zamierzają spotkać się 
z ministrem gospodarki w tej sprawie. Liczą na to, że 
umowa off setowa nie zostanie sfi nalizowana przed 
wyborami i będzie jeszcze szansa na unieważnienie 
przetargu. – Mamy nadzieję, że Ministerstwo Gospo-
darki nie zdąży wynegocjować tej umowy do wyborów, 
a po wyborach sytuacja może się zmienić i ten przetarg 
zostanie unieważniony – dodał Kuchta.

Wszyscy rolnicy z Pyrzyc 
są już na wolności
» 16 PAŹDZIERNIKA OSTATNI ROLNICY 
ZATRZYMANI 10 dni wcześniej przez Centralne Biuro 
Śledcze zostali zwolnieni z aresztu. Żeby wyjść na wolność 
rolnicy musieli wpłacić kaucje w wysokości od 50 do 
150 tys. zł. W zebraniu pieniędzy pomagały im rodziny 
oraz Solidarność z Pomorza Zachodniego. – Będziemy z 
rolnikami w każdej sekundzie i będziemy ich wspierać na 
każdy sposób, jaki będzie konieczny. Teraz naszym celem 
jest rozwikłanie tej sprawy i wskazanie winnych – mówi 
Mieczysław Jurek, szef Solidarności Pomorza Zachodniego.
Jeszcze przed uwolnieniem rolników przewodniczący 
zachodniopomorskiej „S” skierował do Małgorzaty 
Sadurskiej, szefowej Kancelarii Prezydenta RP pismo z 
prośbą o niezależną kontrolę w Agencji Nieruchomości 
Rolnych. – Działania Agencji Nieruchomości Rolnych pod 
rządami obecnej koalicji wymagają szczegółowej kontroli. 
Nieszczelne przepisy prawa i ich dowolne stosowanie w 
praktyce, szczególnie z nastawieniem na maksymalny 
zysk, powodują, że przy okazji sprzedaży ziemi dochodzi 
do wielu nadużyć, jednak nie ze strony polskich rolników, 
chociaż to oni, a nie prawdziwi przestępcy trafi li do 
aresztu – podkreślił Jurek.
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LICZBA tygodnia

S
trasznie mnie wkurza, że muszę napisać 
felieton o wyborach. Marzy mi się, że 
wreszcie będę mógł o czymś innym, 

lżejszym, ciekawszym, że wreszcie nie będę 
zmuszony pisać o sprawach absolutnie 
podstawowych, elementarnych, bo one w 
końcu będą załatwione, bezspornie rozwią-
zane raz na zawsze. Nie wierzę oczywiście, że 
politycy nagle przestaną kłamać, oszukiwać, 
kierować się wyłącznie swoim partykularnym 
interesem i na każdym kroku robić idiotów 
z własnych wyborców. Aż tak naiwny nie 
jestem. Nie wierzę, że po 25 października 
panowie z Wiejskiej zaczną się spierać o 
idee, pięknie różnić poglądami i dla dobra 
wspólnego całego społeczeństwa wznosić się 
ponad partyjne podziały. Czy mi się to podoba, 
czy nie, sensem istnienia partii politycznych 
jest wygrywanie wyborów i trudno mieć do 
nich pretensje, że robią wszystko, żeby ten 
cel osiągnąć. Sprzedawca na targu zawsze 
będzie przekonywał klientów, że jego towar 
jest najlepszy. Nie powie przecież, że jabłka 
ma kwaśne, gruszki robaczywe, ziemniaki 
nadpsute, a pomidory dwa razy droższe niż 
konkurent ze straganu obok. W przypadku 
polityków mechanizm działania jest iden-
tyczny, inny jest tylko towar, którym handlują. 
Chciałbym za to, żeby politycy zachowali 
chociaż pozory, że traktują mnie poważnie. 
Skoro proszą o mój głos, niech choć trochę 
się wysilą. Niech zaoferują mi coś więcej niż 
własną gębę na plakacie i wykute na pamięć 
formułki klepane przed telewizyjną kamerą. 

Nie oczekuję też, że media w czasie 
kampanii wyborczej zaczną równo trak-
tować wszystkie opcje polityczne, przed-
stawiać informacje z różnych punktów 
widzenia, nie opowiadając się przy tym po 
żadnej ze stron. Innymi słowy nie żądam, 
aby media stały się obiektywne, bo takich 
nie ma nigdzie na świecie i nigdy ich nie 
było. Życzyłbym sobie za to, żeby media 
rzeczywistość opisywały, nawet jeśli byłby 
to opis kulawy, zamiast tworzyć własne 
wyobrażenie tej rzeczywistości dostoso-
wane do potrzeb swoich wydawców i ich 

politycznych przyjaciół. Chciałbym np., 
żeby dziennikarze przedstawiali prawdziwe 
nastroje społeczne, zamiast bez cienia 
żenady pompować kolejne wcielenie Unii 
Wolności pod przewodnictwem faceta, o 
którym nie wolno mówić głośno, że jest 
wynajęty przez banki. Chciałbym, żeby 
podczas przedwyborczej debaty dzienni-
karze pytali polityków o rzeczy naprawdę 
ważne dla zwykłych ludzi, a nie konkordat, 
twierdząc, że to obecnie największy problem 
społeczny. Żeby nie przerywały kandydatom, 
z którymi się nie zgadzają, nie strofowały 
ich za to, że odpowiadają na pytania nie po 

ich myśli i niezgodnie z góry założonym 
scenariuszem. 

Naprawdę chciałbym na koniec powiedzieć, 
że w najbliższą niedzielę należy głosować 
pozytywnie. Na ludzi, na programy, na prze-
konania. W dzisiejszym systemie jest to jednak 
po prostu niewykonalne. Do tego potrzebni 
są politycy poważnie traktujący obywateli 
i media dostarczające tym obywatelom 
informacji o politykach zamiast politycznej 
propagandy. Ja w tych wyborach zagłosuję 
na „nie”. Zagłosuję przeciw tej szopce, która 
od 25 lat jest nam serwowana wbrew naszej 
woli i w dodatku za nasze pieniądze. Zagło-
suję na „nie”, bo to dzisiaj jedyna szansa, 
żebym ja po 25 października wreszcie mógł 
pisać felietony o czymś innym niż polityczna 
młócka i żebyśmy my wszyscy mogli zająć 
się normalnym życiem, swoimi sprawami, 
wiedząc, że od polityki mamy w Sejmie swoich 
ludzi. Ludzi którzy reprezentują tam nas i 
nasze sprawy, a nie wyłącznie własny interes.

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Ja w tych wyborach zagłosuję 
na „nie”. Zagłosuję przeciw 
tej szopce, która od 25 lat jest 
nam serwowana wbrew naszej woli 
i w dodatku za nasze pieniądze.

Rada Społeczno-Gospodarcza przy Przewod-
niczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność negatywnie oceniła 
rządowy dokument pt. „Śląsk 2.0” . Zdaniem 
członków Rady trzeba niezwłocznie podjąć 
pracę nad nowym programem, który byłby 
wzorowany na „Kontrakcie Regionalnym dla 
Województwa Katowickiego” z 1995 roku.

Członkowie Rady w krytycznej ocenie 
rządowego programu „Śląsk 2.0” podnoszą, 
że ten dokument nie zawiera rozwiązań o 
charakterze długofalowym, a w dużej mierze 
jest zestawieniem projektów już zaplanowa-
nych lub realizowanych. – Brakuje w nim 
skonkretyzowanych projektów dotyczących 
nowych technologii wykorzystania węgla 
jako ekologicznego paliwa oraz programu 
nowych rozwiązań infrastrukturalnych 
kluczowych dla rozwoju regionu. Natomiast 
w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i 
polityki zatrudnienia program nie zawiera 
żadnych rozwiązań uwzględniających specy-
fi kę potrzeb regionu. Podkreślić należy, że 
Program nie uwzględnia kompleksowych 
rozwiązań dla przemysłu funkcjonującego 
na Śląsku – czytamy w stanowisku Rady 
przyjętym 14 października.

Jak podkreśla przewodniczący Rady prof. 
Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, Śląsk potrzebuje programu, który 
będzie proponował wizję rozwoju regionu w 
dłuższym horyzoncie czasowym. – Trzeba tu 
przyjąć za swego rodzaju wzorzec „Kontrakt 
Regionalny dla Województwa Katowickiego” 
z 1995 roku. To nie może być dokument 
opracowany przez władze centralne i niejako 
narzucony Śląskowi. Ten program musi być 
opracowany w zespole, w skład którego obok 

przedstawicieli rządu wejdą też reprezentanci 
samorządu terytorialnego oraz partnerzy 
społeczni i gospodarczy. To powinien być 
wspólny program różnych przedstawicieli 
różnych środowisk – mówi prof. Wojtyła.

Powstanie takiego programu przy 
udziale przedstawicieli pracowników, 
pracodawców, samorządowców, rządu i 
ekspertów było jednym z elementów umowy 
społecznej zawartej 17 stycznia w Katowi-
cach pomiędzy stroną społeczną a rządem. 
Rząd z umowy się nie wywiązał. Bez udziału 
śląskich samorządowców i reprezentantów 
związków zawodowych przygotował własny 
dokument pt. „Śląsk 2.0”.

Rada Społeczno-Gospodarcza przy Prze-
wodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność powstała 
jesienią 2014 roku. W deklaracji założycielskiej 
Rady podkreślono, że jednym z głównych 
celów tego gremium jest współdziałanie 
na rzecz powstania i realizacji programu 
rozwoju Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 
W skład Rady wchodzą przedstawiciele 
różnych środowisk, m.in. reprezentanci 
śląskich uczelni technicznych, ekonomicz-
nych, humanistycznych i medycznych, a 
także przedsiębiorcy oraz trzech byłych 
wojewodów śląskich.

NY

Program dla Śląska na wzór dawnego kontraktu regionalnego
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19 października RSG, spółka 
zależna Grupy Tauron Polska 
Energia zawarła ze Spółką Restruk-
turyzacji Kopalń przedwstępną 
umowę nabycia oznaczonej części 
kopalni Brzeszcze. Tego samego 
dnia podpisano porozumienie ze 
związkami zawodowymi dotyczące 
warunków przejścia kopalni i jej 
załogi do nowego właściciela.

Zapisy porozumienia gwaran-
tują pracę wszystkim pracownikom 
Brzeszcz oraz utrzymanie przez 
rok dotychczasowych warunków 
zatrudnienia. Następnie strony 
mają uzgodnić nowy Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy. – Poro-
zumienie zostało podpisane, ale 
satysfakcję będziemy mieli dopiero 
wówczas, gdy jego zapisy zostaną 
zrealizowane. Przykład porozu-
mienia zawartego 17 stycznia 
2015 roku między stroną rządową 
i związkami zawodowymi poka-
zuje, że samo podpisanie doku-
mentu wcale nie daje gwarancji 
realizacji jego zapisów – mówi 
Stanisław Kłysz, przewodniczący 
Solidarności w kopalni Brzeszcze i 
wiceprzewodniczący górniczej „S”.

Zgodnie z zapisami umowy 
podpisanej w obecności ministra 
skarbu państwa Andrzeja Czer-
wińskiego RSG pod nową nazwą 
Nowe Brzeszcze Grupa Tauron 
przejmie aktywa kopalni Brzeszcze 
od SRK za 1 zł. W przyszłości 
kopalnia ma stać się częścią spółki 
Tauron Wydobycie. – Ostateczną 

decyzję w sprawie transakcji ma 
podjąć Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Grupy Tauron, 
które zbierze się w listopadzie. Do 
tego czasu zachowujemy daleko 
idącą ostrożność – podkreśla 
Stanisław Kłysz.

W porozumieniu ze stroną 
społeczną ustalono, że przejście 

ok. 1500 pracowników przejmo-
wanej kopalni nastąpi w trybie 
art. 23¹ Kodeksu pracy. Z kolei 
pracownicy chcący skorzystać 
z pakietu osłon socjalnych do 
końca tego roku, jak i posiadający 
uprawnienia emerytalne mogą 
pozostać w strukturach likwi-
dowanej części KWK Brzeszcze. 
– Do nowej spółki ma przejść 
zdrowy majątek produkcyjny, czyli 
wszystko to, co daje gwarancję 
dalszego funkcjonowania kopalni, 
łącznie z całą załogą – zaznacza 
przewodniczący.

Kopalnia Brzeszcze jeszcze do 
niedawna była częścią Kompanii 
Węglowej. Na mocy porozumienia 
zawartego między rządem i stroną 
społeczną 17 stycznia 2015 roku 
zakład trafi ł do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń, a następnie 
miał trafi ć do inwestora będą-
cego spółką skarbu państwa z 
branży energetycznej. Ozna-
czony w porozumieniu termin 
graniczny przekazania Brzeszcz 
nowemu właścicielowi upłynął 
30 września.

ŁK
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Premie w Mostostalu
» JEDNORAZOWA PREMIA PO 500 ZŁ BRUTTO 
wypłacona zostanie pracownikom spółki Mosto-
stal Zabrze Realizacje Przemysłowe SA z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu. Pieniądze otrzymają wszyscy 
pracownicy zatrudnieni w oddziałach spółki w Kędzie-
rzynie-Koźlu, Czechowicach-Dziedzicach, Często-
chowie, Katowicach i Opolu, którzy w tych zakładach 
przepracowali co najmniej pół roku.
Jak informują związkowcy z zakładowej Solidarności, 
rozmowy płacowe z pracodawcą rozpoczęli jeszcze 
w ubiegłym roku. Podczas negocjacji podkreślali, że 
w Mostostalu od kilku lat nie było podwyżek płac. 
Pracodawca niezmiennie odpowiadał, że w obecnej 
sytuacji fi nansowej fi rmy, wzrost wynagrodzeń zasad-
niczych pracowników nie jest możliwy. W paździer-
niku, po fi asku kolejnej rundy rozmów związkowcy 
oznajmili: albo wzrost płac, albo rozpoczynamy spór 
zbiorowy. – Wiadomo, że dobro spółki dla nas wszyst-
kich jest bardzo ważne, ale musieliśmy wywrzeć na 
pracodawcy presję, bo wiedzieliśmy, że ludzie bardzo 
czekają na jakiekolwiek podwyżki. Bardzo wielu z nich 
ma płacę zasadniczą tylko 11 zł brutto na godzinę. 
Wypłatę jednorazowej premii zarząd zaproponował 
dopiero wtedy, gdy zapowiedzieliśmy rozpoczęcie sporu 
zbiorowego. Wcześniej takiego rozwiązania w ogóle nie 
brał pod uwagę – wyjaśnia Andrzej Talaga, przewodni-
czący Solidarności w zabrzańskim Mostostalu.
W oddziałach spółki Mostostal Zabrze Realizacje Przemy-
słowe S.A zatrudnionych jest ponad 800 pracowników. 

Wzrost płac 
w dąbrowskiej Albie
» ŚREDNIO O 150 ZŁ NETTO WZROSNĄ OD 
1 LISTOPADA zarobki pracowników spółki Alba z 
Dąbrowy Górniczej. Wysokość podwyżek płac zasad-
niczych zależeć będzie od ich stawek osobistego 
zaszeregowania. To efekt starań zakładowej Solidar-
ności i Związku Zawodowego Pracowników Komunal-
nych. – O podwyżki zawsze występujemy wspólnie, 
bo wychodzimy z założenia, że w jedności jest siła 
– mówi Tadeusz Bączek, przewodniczący zakładowej 
Solidarności.
Bączek podkreśla, że w efekcie starań związków 
zawodowych w ciągu ostatnich trzech lat wynagro-
dzenia w Albie wzrosły średnio o 250 zł. – W tym 
roku, podobnie jak w latach poprzednich, przeko-
naliśmy też pracodawcę do podwyższenia stawek 
osobistego zaszeregowania najniżej uposażonym 
pracownikom – dodaje przewodniczący.
Dąbrowska spółka Alba zatrudnia około 200 pracow-
ników. Zakład m.in. zajmuje się wywozem odpadów 
komunalnych, przemysłowych i budowlanych, usługami 
porządkowymi oraz recyklingiem.

Pakiet zdrowotny 
w jaworznickim PKM
» OD 1 LISTOPADA PRACOWNICY PRZED-
SIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W 
JAWORZNIE będą mieli zagwarantowane bezpłatne 
świadczenia medyczne w ramach tzw. pakietu zdro-
wotnego. O wprowadzenie takiego pakietu zwróciły 
się do pracodawcy trzy działające w zakładzie związki 
zawodowe, w tym NSZZ Solidarność.
Związkowcy z Solidarności podkreślają, że negocjacje z 
zarządem PKM w tej sprawie trwały blisko półtora roku. 
– Rozmowy były długie, bo zależało nam na tym, by 
pakiet zawierał jak najwięcej świadczeń medycznych. 
Podkreślaliśmy, że załoga nie jest już młoda i ludzie 
potrzebują szerszego dostępu do lekarzy specjalistów 
– mówi Marek Marcinów, przewodniczący Solidarności 
w jaworznickim PKM. Zaznacza, że wprowadzenie 
pakietu medycznego nic nie będzie pracowników kosz-
tować. – Dla każdego wynegocjowaliśmy dodatkowe 
20 zł brutto do stałej premii. Z tych pieniędzy zakład 
będzie im odprowadzał obligatoryjne podatki do skar-
bówki za korzystanie z bezpłatnego pakietu 
– wyjaśnia przewodniczący.
Jaworznickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
zatrudnia ponad 220 pracowników.

BEA
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Z
a taką formą protestu 
opowiedz ia ła  s ię 
zdecydowana więk-
szość pracowników, 
którzy wzięli udział 

w referendum strajkowym 
zorganizowanym w pierwszej 
połowie października. Jednym 
z najważniejszych powodów 
zapowiedzianej akcji prote-
stacyjnej jest brak podwyżek 
wynagrodzeń. Jak informuje 
Andrzej Sikora, przewodni-
czący Solidarności w Tauron 
Wytwarzanie, związki zawo-
dowe domagają się podwyżek 
płac w wysokości 200 zł brutto 
na etat. Negocjacje płacowe w 
większości spółek zakończyły 
się fiaskiem. Zarząd TPE nie 
zgodził się na podwyżki płac, 
tylko zaproponował jedno-
razową premię w wysokości 
600 zł brutto, którą pracow-
nicy mieli otrzymać do końca 
czerwca. Premia wynosząca 400 
zł brutto, która miałaby zostać 
wypłacona w drugim półroczu, 
uzależniona została od wyników 
ekonomiczno-finansowych 
Grupy. W ocenie związków 
zawodowych takie propozycje 
zarządu były dla pracowników 
niesatysfakcjonujące. – Zależało 
nam na podwyżkach płac, a nie 
na jednorazowych świadczeniach. 
Wyniki referendum pokazały, że 
ludzie popierają nasze działania 
i są coraz bardziej zdetermino-
wani – mówi Andrzej Sikora.

Związkowcy sprzeciwiają 
się też zwolnieniom i przeno-
szeniu ludzi do spółek zależnych. 
Jak podkreśla Andrzej Sikora, 
warunki pracy w Tauron Polska 
Energia ulegają pogorszeniu. W 

miejsce pracowników, którzy 
odchodzą w ramach Programów 
Dobrowolnych Odejść, nie są 
zatrudniane nowe osoby. – Ludzie 
mają coraz więcej obowiązków, 
ale nie otrzymują za to żadnej 
rekompensaty f inansowej 
– dodaje przewodniczący.

Referendum strajkowe prze-
prowadzone zostało w Tauron 
Wytwarzanie, Tauron Dystry-
bucja, Tauron Dystrybucja 
Pomiary, Tauron Dystrybucja 
Serwis oraz Tauron Obsługa 

Klienta. W sumie w głosowaniu 
uczestniczyło blisko 11 tys. 
pracowników.

W Tauron Dystrybucja 
frekwencja wyniosła ponad 73 
proc., za strajkiem opowiedziało 
się ok. 92 proc. głosujących. W 
Tauron Wytwarzanie w refe-
rendum wzięło udział blisko 
73 proc. załogi. „Tak” dla akcji 
strajkowej powiedziało blisko 
97 proc. uczestników głoso-
wania. Ponad 70-procentowa 
frekwencja była także w spół-

kach TD Serwis i TD Pomiary. 
Tam za strajkiem opowiedziało 
się przeszło 86 proc. i 94 proc. 
głosujących. W Tauron Obsługa 
Klienta w głosowaniu uczestni-
czyło 58 proc. pracowników, 
za strajkiem opowiedziało się 
blisko 80 proc. z nich.

Szczegóły dotyczące plano-
wanego strajku uzgodnione 
zostaną 28 października podczas 
posiedzenia Komitetu Protesta-
cyjno-Strajkowego.

AGNIESZKA KONIECZNY

Na początku listopada w kilku spółkach należących do Tauron Polska Energia, 
m.in. w Tauron Wytwarzanie i Tauron Dystrybucja przeprowadzony zostanie 
strajk ostrzegawczy. Pracownicy domagają się podwyżek płac o 200 zł brutto.

Strajk w spółkach Tauronu

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Umowa w sprawie sprzedaży kopalni Brzeszcze
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Rozporządzenie ministra zdrowia dzieli 
pracowników na lepszych i gorszych
W ocenie związkowców z 
Solidarności rozporządzenie 
wydane na początku paździer-
nika przez ministra zdrowia 
Mariana Zembalę w sprawie 
podwyżek wynagrodzeń dla 
pielęgniarek i położnych jest 
niezgodne z prawem, wpro-
wadza chaos informacyjny i 
dzieli pracowników placówek 
medycznych na lepszych i 
gorszych.

Wiceprzewodnicząca Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność w 
Katowicach Joanna Lukosek 
zaznacza, że zgodnie z mini-
sterialnym rozporządzeniem 
wyższe płace powinny otrzy-
mać wszystkie pielęgniarki i 
położne, które zostały zgło-
szone przez swoich praco-
dawców do Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

– Nie kwestionujemy faktu, 
że pielęgniarkom i położnym 
podwyżki bezwzględnie się 
należą, ale jesteśmy oburzeni 
postępowaniem ministra, który 
pominął pozostałe grupy za-
wodowe. Zapomniał o tym, że 
w służbie zdrowia pracują też 
ratownicy medyczni, fi zjote-
rapeuci, radiolodzy, dietetycy 
i wiele innych osób – mówi 
Joanna Lukosek. Podkreśla, 

że doszło do takich sytuacji, 
w których np. w szpitalnych 
oddziałach ratunkowych w 
jednym zespole współpracują 
trzy osoby, ale tylko jedna z 
nich dostała podwyżkę. 

Zdaniem Marii Ochman, 
przewodniczącej krajowych 
struktur Solidarności służby 
zdrowia wiele przekazywa-
nych w mediach informacji 
na temat podwyżek dla pie-
lęgniarek i położnych, mija 
się z prawdą. – Nie jest na 
przykład prawdą, że podwyż-
ki zostaną doliczone do pod-
staw wynagrodzeń i pociągną 
za sobą wzrost pozostałych 

składników pielęgniarskich 
pensji. Te pieniądze zostaną 
wypłacone w formie dodat-
ków – mówi Maria Ochman. 
Dodaje, że nie jest również 
prawdą, iż wszystkie pielęg-
niarki i położne otrzymają 
w ciągu 4 najbliższych lat 
podwyżki w wysokości 400 
zł rocznie, czyli w sumie 1600 
zł. Jest to jedynie średnia 
kwota, która powinna zo-
stać przeznaczona na etat, 
a sposób rozdysponowania 
pieniędzy w poszczególnych 
placówkach zostanie uzgod-
niony w drodze negocjacji z 
pracodawcami. Z tych rozmów 

minister Zembala wykluczył 
te organizacje związkowe, 
które oprócz pielęgniarek i 
położnych, zrzeszają inne 
grupy zawodowe – m.in. 
NSZZ Solidarność. W ten 
sposób złamał zapisy ustawy 
o związkach zawodowych i 
konstytucyjną zasadę równo-
ści wobec prawa. Podobnie 
postąpił wydając pierwsze 
rozporządzenie w sprawie 
podwyżek dla pielęgniarek i 
położnych, które ukazało się 
8 września i wywołało ostry 
sprzeciw Solidarności. Jednym 
z działań podjętych wówczas 
przez szefa związku Piotra 
Dudę było zawiadomienie 
prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa 
przez ministra zdrowia.

Obawy związkowców z 
Solidarności budzi również 
kwestia wskazania rezerwy 
NFZ jako źródła fi nansowania 
podwyżek. Jest to rezerwa, z 
której środki pod koniec każ-
dego roku kalendarzowego są 
przeznaczane na zapłacenie 
szpitalom za tzw. nadwyko-
nania, czyli przyjęcie większej 
liczby pacjentów, niż to zo-
stało zapisane w kontraktach 
podpisanych z NFZ.

AGA

21 października kilkuset pracowników Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo w Tarnowskich Górach 
uczestniczyło w pikiecie przed siedzibą zakładu. Protestowali przeciwko planom przeniesienia większości 
działów z tarnogórskiego zakładu do Katowic oraz likwidacji kilkuset miejsc pracy.

Najpierw alokacja, potem likwidacja
L

udzie najpierw zostaną 
czasowo przeniesieni 
do Katowic, a później 
będą wysyłani na 
bruk, bo stanowiska 

na których pracują, będą się 
dublować ze stanowiskami 
pracowników z katowickiej 
centrali PKP Cargo. Pracodawca 
już nas poinformował, że w 
PKP Cargo zniknie kilkaset 
miejsc pracy. Mamy poważne 
obawy, że celem tych działań 
jest doprowadzenie do całko-
witej likwidacji naszego zakładu 
– mówił do protestujących 
Ryszard Lach, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.   

Związkowcy przekazali 
dyrektorowi tarnogórskiego 
zakładu petycję do prezesa PKP 
Cargo Adama Purwina. Zażądali 
w niej m.in. odstąpienia od 
zamiaru alokacji pracowników 
oraz konkretnych wyjaśnień na 
temat przyczyn planowanych 
zmian. Podkreślili również, że 
budynki należące do Śląskiego 
Zakładu PKP Cargo zostały w 
ostatnich kilku latach poddane 
gruntownemu remontowi. 
– Spółka poniosła w związku 
z tymi remontami kilkumilio-
nowe nakłady, dzięki którym 
warunki pracy uległy zdecydo-
wanej poprawie. Przenoszenie 
w takim momencie pracow-

ników do nowej lokalizacji w 
Katowicach w zdecydowany 
sposób pogorszy ich warunki 
pracy lub wręcz zmusi ich do 
rezygnacji z pracy – napisali 
w petycji związkowcy.

Uczestnicy demonstracji 
przynieśli ze sobą transparenty: 

„Zarząd musi odejść”, „Dość 
rozkradania majątku naro-
dowego”. – Dziś PKP Cargo 
znajduje się w krytycznej 
sytuacji fi nansowej. Firma nie 
realizuje przewozów i przez to 
traci klientów. Zwolniono już 
kilka tysięcy ludzi. Zaczyna 

brakować pieniędzy na wypłaty. 
Cały system zarządzania został 
w niej postawiony na głowie. 
Wszystkie decyzje podejmuje 
centrala, w której decydują 
ludzie wcześniej zatrudnieni 
w instytucjach fi nansowych 
Firma pada, bo oni nie mają 

pojęcia o zarządzaniu koleją 
– wskazywał Henryk Grymel, 
szef kolejarskiej Solidarności.
Protestujący ostrzegli, że 
jeśli zarząd PKP Cargo nie 
rozpocznie wreszcie dialogu 
z własnymi pracownikami, 
to zapowiadany przez związ-

kowców strajk generalny w 
całej spółce będzie nieunik-
niony. Od 1 października we 
wszystkich zakładach PKP 
Cargo w Polsce obowiązuje 
pełna gotowość strajkowa. 
Powodem pogotowia strajko-
wego jest brak zgody praco-
dawcy na podwyżkę płac na 
kwotę 250 zł netto. Decyzję o 
terminie rozpoczęcia strajku 
przedstawiciele kolejarskich 
central związkowych mają 
podjąć po 25 października. 
– Nie chcemy, by strajk był dla 
pracodawcy pretekstem do 
obarczenia związków zawo-
dowych winą za kondycję 
spółki. Nie chcemy też, by 
nam zarzucano, że nasz protest 
jest elementem kampanii 
wyborczej. Dlatego o terminie 
strajku zdecydujemy dopiero 
po wyborach – wyjaśniał 
Henryk Grymel. 

Śląski zakład PKP Cargo w 
Tarnowskich Górach zatrudnia 
2800 pracowników. Firma reali-
zuje około 30 proc. przewozów 
całej spółki. We wszystkich 
zakładach PKP Cargo w kraju 
zatrudnionych jest 18 tys. 
pracowników. PKP Cargo to 
największy w Polsce i drugi w 
Europie operator kolejowych 
przewozów towarowych.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Dostały podwyżki, 
a głodówka trwa
Pracownicy i reprezentanci 
zakładowych organizacji 
związkowych NSZZ Solidarność 
i Ogólnopolskiego Związku 
Pielęgniarek i Położnych w 
Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym nr 3 w Rybniku 
zaapelowali do pielęgniarek 
anestezjologicznych z bloku 
operacyjnego o zakończenie 
trwającego od 12 października 
strajku głodowego. 

W ich ocenie protest zagraża 
bezpieczeństwu pacjentów i 
może doprowadzić do rozpo-
częcia procesu przekształcania 
placówki w spółkę kapitałową. 

Piotr Rajman, przewodni-
czący zakładowej Solidarności 
podkreślił, że strajkujące ko-
biety domagają się podwyżek 
wynagrodzeń, ale swój pro-
test rozpoczęły w momencie, 
gdy w szpitalu prowadzone 
były negocjacje płacowe. – To 
było działanie przedwczesne, 
strajk powinien być ostateczną 
formą protestu – powiedział 
przewodniczący. Zaznaczył, 
że pielęgniarki nie przerwały 
akcji strajkowej, chociaż 15 
października podpisane zo-
stało porozumienie, na mocy 
którego wszystkie pielęgniar-
ki zatrudnione w rybnickim 
szpitalu dostaną od grudnia 

podwyżki w wysokości 400 zł 
z wyrównaniem od września. 
Związek Zawodowy Pracow-
ników Bloku Operacyjnego, 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, w którym zrzeszone 
są protestujące pielęgniar-
ki, był jedną ze stron, która 
to porozumienie podpisała. 
– Kontynuowanie protestu i 
domaganie się dodatkowych 
podwyżek dla jednej grupy 
zawodowej jest niezrozumiałe 
dla pozostałych pracowników 
szpitala. Nie można argumen-
tować, że pielęgniarkom an-
estezjologicznym należą się 
wyższe podwyżki, bo pracu-
ją ciężej od innych. Równie 
ciężka jest praca pielęgniarek 
na oddziale wewnętrznym 
czy udarowym – powiedział 
Rajman.

Przewodniczący wskazał, 
że NSZZ Solidarność stoi 
na stanowisku, iż podwyż-
ki powinni otrzymać także 
inni pracownicy placówki. 
– Będziemy upominać się o 
wyższe płace dla wszystkich 
grup zawodowych, ale zrobi-
my to w taki sposób, by nie 
doprowadzić do pogorszenia 
sytuacji fi nansowej szpitala 
– dodał Piotr Rajman.

AK

Foto: M. Żegliński
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Sprawdź polityka, zanim zagłosujesz
Poniżej prezentujemy informacje 
o tym, jak posłowie z naszego 
regionu, którzy ubiegają się o 
reelekcję w zbliżających się wybo-
rach parlamentarnych, głosowali w 
ważnych dla obywateli sprawach.

W naszym zestawieniu ujęliśmy 
cztery głosowania: w sprawie wniosku 
o referendum na temat wydłużenia 
wieku emerytalnego, antypracow-
niczych zmian w Kodeksie pracy, 
wniosku referendalnego dotyczącego 
obowiązku szkolnego dla 6-latków 
oraz poselskiego projektu ustawy o 

funkcjonowaniu górnictwa, który 
zakładał likwidację części kopalń 
Kompanii Węglowej. 

Zanim zdecydujesz, kogo 
poprzeć przy urnie wyborczej, 
sprawdź, jak poszczególni posłowie 
reprezentowali nasz region w 
Sejmie przez ostatnie cztery lata. 
Więcej informacji o postawie 
parlamentarzystów z Twojego 
okręgu w dobiegającej końca 
kadencji Sejmu znajdziesz na stronie: 
www.sprawdzampolityka.pl.
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Brzezinka Jacek, PO

Budka Borys, PO

Głogowski Tomasz, PO

Polaczek Jerzy, PiS

Pyzik Piotr, PiS

Szumilas Krystyna, PO

Chmielowski Piotr, ZL

Gadowski Krzysztof, PO

Janik Grzegorz, PiS

Kloc Izabela, PiS

Kluzik-Rostkowska Joanna, PO
(w tych wyborach startuje z Warszawy)

Krząkała Marek, PO

Matusiak Grzegorz, PiS

Siedlaczek Henryk, PO

Sobierajski Czesław, PiS

Zawadzki Ryszard, PO

Kołodziej Ewa, PO

Nowak Maria, PiS

Pierzchała Elżbieta, PO

Pietraszewska Danuta, PO

Rzymełka Jan, PO

Szarama Wojciech, PiS

Tobiszowski Grzegorz, PiS

Tomczykiewicz Tomasz, PO

Wójcik Marek, PO

Zaborowski Zbyszek, ZL

Ziętek Jerzy, niezależny
(obecnie kandyduje z PSL)

Andzel Waldemar, PiS

Borkowski Jerzy, ZL

Malik Ewa, PiS

Małecka-Libera Beata, PO

Nemś Anna, PO

Pięta Jarosław, PO

Van der Coghen Piotr, PO

Głosowanie w sprawie 
referendum dotyczącego 

wydłużeniu wieku 
emerytalnego

Głosowanie w sprawie 
antypracowniczych zmian 
w Kodeksie pracy i ustawie 
o związkach zawodowych

Głosowanie wniosku 
o przeprowadzenie 

referendum w sprawie 
obowiązku szkolnego 

6-latków

Głosowanie w sprawie 
likwidacji części kopalń 

Kompanii Węglowej
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Idź na wybory. Głosuj uważnie

Materiał wyborczy sfi nansowany przez KWW Ruch Kukiz’15
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W 
wyborach 25 
października 
otrzymamy 
dwie karty do 
głosowania. 

Białą w formie książeczki z 
listami kandydatów do Sejmu 
oraz żółtą kartę z nazwiskami 
kandydatów do Senatu.

W przypadku głosowania do 
Senatu sprawa jest prosta. Sta-
wiamy krzyżyk w kratce przy 
nazwisku kandydata, któremu 
udzielamy poparcia. Obok na-
zwiska kandydata jest nazwa 
bądź skrót nazwy komitetu, z 
którego startuje. Z książeczką 
do głosowania w wyborach do 
Sejmu rzecz jest nieco trudniej-
sza. Na pierwszej stronie ksią-
żeczki widnieje instrukcja jak 
głosować. Na drugiej jest spis 
treści zawierający numery stron, 
na których są listy kandydatów 
poszczególnych komitetów 
wyborczych. Za pomocą spisu 
odszukujemy najpierw komitet 
wyborczy, a następnie z listy 
kandydatów tego komitetu 
wybieramy nazwisko tej osoby, 
której udzielamy poparcia i w 
kratce obok imienia i nazwiska 
stawiamy krzyżyk. 

Uwaga! Można wybrać tylko 
jeden komitet i głosować tylko 
na jednego kandydata wybra-
nego komitetu, przy jego na-
zwisku stawiając krzyżyk. To 
oznacza, że nie możemy sobie 

wybrać np. z jednej partii pana 
Kowalskiego, a z drugiej pana 
Wiśniewskiego. Jeśli krzyżyków 
postawimy więcej na różnych 
listach, głos będzie nieważny. 

Niewykluczone, że roztar-
gnieni wyborcy mogą się po-
mylić i postawić krzyżyk przy 
ugrupowaniu na stronie ze 

spisem treści, a nie na liście z 
nazwiskami kandydatów dane-
go komitetu. Taki głos również 
będzie uznany za nieważny. 

Numery list dla poszczegól-
nych komitetów, a tym samym 
miejsce w książeczce zostały 
nadane w drodze losowania. 
Numery od 1 do 8 nadano tym 

komitetom wyborczym, którym 
udało się zarejestrować listy w 
całej Polsce.

Oprócz wyżej wymienionych 
w książeczkach wyborczych 
w kilku okręgach w naszym 
regionie pojawią się komitety, 
którym nie udało się zareje-
strować list w całej Polsce. W 

okręgach rybnickim i gliwi-
ckim w książeczce pojawia się 
lista nr 14 Komitet Wyborczy 
Wyborców Grzegorza Brauna 
„Szczęść Boże!”, a w rybnickim 
i katowickim lista nr 12 Komitet 
Wyborczy Wyborców Zjedno-
czeni dla Śląska.

NY

Głosowanie będzie się 
odbywać bez przerwy od 
godziny 7.00 do 21.00. O 
godzinie 21.00 nastąpi koniec 
głosowania. Od tej chwili 
mogą głosować tylko wyborcy, 
którzy przybyli do lokalu 
wyborczego przed godziną 
zakończenia głosowania. 

Lista nr 1 
– Komitet Wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość 

Lista nr 2 
– Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP

Lista nr 3 
– Komitet Wyborczy Partia 
Razem

Lista nr 4 
– Komitet Wyborczy KORWiN

Lista nr 5 
– Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe

Lista nr 6 
– Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Lista nr 7 
– Komitet Wyborczy 
Wyborców Kukiz’15

Lista nr 8 
– Komitet Wyborczy 
Nowoczesna Ryszarda Petru

Foto: TŚD
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BIULETYN MIĘDZYZWIĄZKOWEGO KOMITETU PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO 9

RZĄD PO-PSL OSZUKAŁ 
MIESZKAŃCÓW ŚLĄSKA

„Rząd jest gwarantem tego porozumienia. To 
początek drogi naprawy dla polskiego górnictwa” 
– Ewa Kopacz, 17 stycznia 2015 roku 

„Dane słowo jest dla mnie droższe od pieniędzy” 
– Ewa Kopacz, Katowice 30 czerwca 2015 roku 

Jak miało być:

Rząd wspólnie ze stroną społeczną i 

samorządowcami miał opracować Program dla 

Śląska. Zasadniczym celem programu miała być 

odbudowa przemysłu w naszym regionie. To w 

przemyśle powstają stabilne i dobrze płatne miejsca 

pracy. Tylko nowoczesny i innowacyjny przemysł 

jest w stanie zagwarantować naszemu regionowi 

rozwój, a jego mieszkańcom normalne, godne życie. 

Jak jest:

Kilka miesięcy temu premier Kopacz w blasku 

fl eszy chwaliła się rządowym programem Śląsk 

2.0. To zbiór kolejnych pustych obietnic, na 

spełnienie których nawet nie przewidziano 

środków w przyszłorocznym budżecie. Program 

nie był konsultowany ani ze stroną społeczną, ani z 

samorządowcami. 

Rząd premier Ewy Kopacz złamał porozumienie społeczne z 17 stycznia 2015 roku. Oszukał górników, oszukał 
pracowników innych zakładów w naszym regionie, oszukał mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego! 

Nie tylko ich słowa, ale również ich podpisy pod dokumentami są nic nie warte!

Jak miało być:

Do końca września miała powstać Nowa Kompania 

Węglowa. Kopalnie Brzeszcze i Makoszowy 

miały zyskać nowych inwestorów. Górnictwo 

miało zostać kapitałowo powiązane z energetyką. 

Firmy skonsolidowanego sektora węglowo-

energetycznego dawałyby stabilne miejsce pracy i 

perspektywę zrównoważonego rozwoju zarówno 

w kopalniach, jak i w energetyce. W polskich 

elektrowniach byłby spalany polski węgiel, z 

korzyścią dla odbiorców energii w Polsce. 

Jak jest:

Rząd nie zrobił nic, aby to porozumienie 

zrealizować. Nie ma nowej Kompanii Węglowej. 

Nie ma inwestorów dla kopalni Brzeszcze i 

Makoszowy. Nie ma konsolidacji górnictwa z 

energetyką. 

Jak miało być:

Rząd zobowiązał się do opracowania wspólnie 

ze stroną społeczną programu wsparcia dla 

przemysłu energochłonnego w naszym regionie 

oraz do podjęcia pilnych rozmów na temat 

bardzo trudnej sytuacji gliwickich zakładów 

Bumar-Łabędy. 

Jak jest:

Rząd nie zrobił praktycznie nic w obu tych 

sprawach. Deklaracje w sprawie pomocy 

dla zakładów przemysłu energochłonnego 

zrealizował tylko w niewielkiej części, a 

wsparcia zbrojeniówce nie udzielił w ogóle. 

Zamiast dać zlecenie polskiemu Bumarowi-

Łabędy, rząd Ewy Kopacz kupuje stare czołgi 

w Niemczech, a podwozia do haubicoarmat w 

Korei Południowej. 



10
OBIECANKI PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Co obiecali:

Przed każdymi wyborami PO obiecuje, że obniży 

podatki i inne opłaty. Teraz obiecała, że zlikwiduje 

składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. 

Jak jest naprawdę: 

Rząd PO-PSL podniósł podatek VAT,  podwyższył 

składkę rentową i akcyzę na paliwo, zlikwidował 

ulgi podatkowe, obniżył o 1/3 zasiłek pogrzebowy, 

Zagrabił pieniądze Polaków z OFE. Przez 8 lat 

ten rząd nie obniżył ani jednego podatku, łupi  

pracowników i przedsiębiorców. Niskie podatki mają 

tylko zagraniczne sieci handlowe oraz korporacje, 

które zatrudniają Polaków na umowach śmieciowych 

za najniższe wynagrodzenia i co roku wywożą z 

Polski miliardowe zyski.

KTO DO KOGO 
DOPŁACA?

Idźcie na wybory 25 października i pamiętajcie:
Kto na oszustów głosuje, tyn albo waryjot, 

albo zwariuje!

» 200 mld zł odprowadziło do budżetu górnictwo w ciągu ostatnich 25 lat. 

Opowieści różnych pseudoekspertów i polityków o miliardach zł, które podatnicy 

dopłacają do górnictwa, to zwyczajne kłamstwa.

» 7 mld 152 mln 694 tys. zł trafi ło z górnictwa do budżetu państwa 

tylko w 2013 roku. 7 mld zł to jedna czwarta wydatków naszego państwa na 

obronę narodową czy dwie trzecie wydatków budżetowych na cały wymiar 

sprawiedliwości.

» 872 mln zł to roczne wpływy budżetowe pochodzące z górnictwa z tytułu 

podatku dochodowego od osób fi zycznych. Kolejne 152 mln to podatek CIT.

» 2 miliardy rocznie płacą fi rmy górnicze z tytułu podatku VAT. Sprzedaż 

węgla kamiennego w Polsce jest opodatkowana najwyższą stawką VAT spośród 

wszystkich krajów produkujących węgiel. W Polsce stawka ta wynosi 23 proc. 

Dla porównania w Czechach i Hiszpanii jest to 21 proc., w Niemczech 19 proc., w 

Wielkiej Brytanii 20 proc., w Rosji 15 proc., a w Australii tylko 14 proc.

» 335 mln zł wypłaty z zysku wpłaciły do budżetu spółki węglowe w 

2011 roku, ostatnim względnie dobrym roku dla branży przed załamaniem się 

światowego rynku węgla.

» 3,6 mld zł rocznie wpływa z górnictwa do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Firmy górnicze są również zobligowane do dokonywania wpłat 

na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

» 280 mln zł rocznie spółki węglowe przelewają na konta gmin górniczych z 

tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości, a także innego rodzaju 

podatków i opłat lokalnych. Do tego dochodzi udział tych gmin w podatku PIT i 

CIT płaconym przez górnictwo, czyli kwoty rzędu kilkuset milionów zł rocznie.

» 35 zł i 45 groszy wynosiło w 2000 roku opodatkowanie jednej tony 

węgla. Dzisiaj jest to kwota 3 razy wyższa. Nadmierne, rozdęte do granic 

możliwości obciążenie górnictwa różnego rodzaju daninami publicznoprawnymi 

bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność polskiego węgla. 

OSIĄGNIĘCIA TUZÓW PO ZE ŚLĄSKA
Tomasz Tomczykiewicz z Pszczyny – wiceminister gospodarki 

odpowiedzialny za górnictwo w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz w 

latach 2011-2015. Jego „sukcesy” w sprawowaniu tej funkcji na własnej 

skórze odczuwa dziś każdy pracownik branży górniczej

Krystyna Szumilas z Knurowa – wiceminister, a następnie minister 

edukacji w latach 2011-2013. Współodpowiedzialna za tragiczną sytuację w 

polskiej oświacie.

Joanna Kluzik-Rostkowska z Rybnika – minister edukacji narodowej 

od 2013 roku do teraz. Bohatersko, choć bezskutecznie zwalcza problemy, 

które sama stwarza. Do historii przejdzie jako ta, za której rządów w 

szkołach pojawili się dealerzy soli, pieprzu i drożdżówek.

Jacek Brzezinka z Bytomia – wyróżnił się tym, że jako poseł z Bytomia 

został sprawozdawcą poselskiego projektu ustawy o likwidacji kopalń, w 

tym ostatniej kopalni w swoim mieście.

O pozostałych tuzach szkoda wspominać. Byli głównie trybikami partyjnej 

maszynki do głosowania. Gremialnie poparli ustawę zmuszającą Polaków 

do pracy aż do śmierci, antypracownicze zamiany w Kodeksie pracy i inne 

szkodliwe akty prawne forsowane przez koalicję PO-PSL.

CYTATY KADENCJI:

„Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, 
generalnie w d... miało całe górnictwo przez siedem lat. 
Były pieniądze, a oni, wiesz, pili, lulki palili, swoich ludzi 
poobstawiali, sam wiesz, ile zarabiali, i nagle pierdyknęło”.

(czerwiec 2014 roku, fragment rozmowy wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej 
z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, nagranie ujawnił tygodnik Do Rzeczy)

„Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie 
istnieje. Ch..., d... i kamieni kupa”.

(opinie byłego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewcza na temat 
funkcjonowania państwa i podległych mu instytucji pod rządami koalicji 

PO-PSL, ujawnione w związku z tzw. aferą taśmową, czerwiec 2014)

Co obiecali:

PO ma w nazwie słowo „obywatelska”, deklaruje, 

że słucha obywateli i liczy się z ich zdaniem. 

Jak jest naprawdę:

Koalicja PO-PSL zmieliła miliony podpisów 

zebranych pod wnioskami o referendum w 

sprawie wieku emerytalnego czy obowiązku 

szkolnego dla sześciolatków. Politycy tych partii 

wyrzucili do kosza obywatelskie projekty ustaw, 

pod którymi swój podpis złożyły setki tysięcy 

obywateli. PO i PSL przeforsowały nowelizację 

ustawy o zgromadzeniach, która drastycznie 

ograniczyła prawo do organizowania protestów i 

demonstracji, czyli jedno z podstawowych praw 

obywatelskich w demokratycznym państwie.

Co obiecali:

Zarówno w kampanii w 2007 roku, jak i 2011 roku 

politycy Platformy Obywatelskiej zapewniali, „że 

praca w Polsce będzie się opłacać”.

Jak jest naprawdę: 

Rząd PO-PSL wprowadził skrajnie niekorzystne dla 

pracowników zmiany w Kodeksie pracy, miliony 

ludzi w Polsce pracują na umowach śmieciowych. 

Koalicja PO-PSL przeforsowała wydłużenie wieku 

emerytalnego, choć jeszcze przed wyborami w 

2011 roku zarówno premier Tusk, jak i minister 

fi nansów Jacek Rostowski zapewniali, że do tego 

nie dojdzie. Co roku za chlebem emigrują kolejne 

setki tysięcy młodych Polaków, najwięcej wyjechało 

z województwa śląskiego.

BIULETYN MIĘDZYZWIĄZKOWEGO KOMITETU PROTESTACYJNO-STRAJKOWEGO
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Umowa dożywocia
P

rzeniesienie własności 
nieruchomości (włas-
nościowe mieszkanie, 

dom, grunt) może nastąpić na 
szereg różnych sposobów(np. 
darowizna czy sprzedaż). 
Ustawodawca przewidział 
również formę przeniesienia 
własności nieruchomości 
od zabezpieczenia dalszego 
życiowego bytu zbywcy. 

W art. 908 i następnych 
Kodeksu cywilnego znaj-
duje się instytucja zwana 
umową dożywocia. Polega 
ona na tym, że w zamian 
za przeniesienie własności 
nieruchomości nabywca 
zobowiązuje się zapewnić 
zbywcy dożywotnie utrzy-
manie. Poprzez dożywotnie 
utrzymanie należy rozumieć 
dostarczanie wyżywienia, 
ubrania, mieszkania, światła 
i opału, zapewnienie odpo-
wiedniej pomocy i pielęg-
nowanie w chorobie oraz 
sprawienie pogrzebu odpo-
wiadającego zwyczajom 
miejscowym. Dożywocie 
można zastrzec także na 
rzecz osoby bliskiej zbywcy 
nieruchomości. Warto zazna-
czyć, że jest to umowa, a 
nie jednostronna czynność 
prawna, co też oznacza, iż 
obie strony muszą złożyć 
zgodne oświadczenia woli. 
Z uwagi na fakt, iż w drodze 
opisywanej umowy dochodzi 

do przeniesienia własności 
nieruchomości, to mając na 
względzie art. 158 Kodeksu 
cywilnego należy podkreślić, 
iż winna być ona zawarta w 
formie aktu notarialnego. 
Trzeba mieć również na 
uwadze, aby w umowie 
znalazły się wszelkie zobo-
wiązania nabywcy nierucho-
mości określone w możliwie 
precyzyjny sposób, aby w 
przyszłości uniknąć poten-
cjalnych nieścisłości. Ustawo-
dawca wskazał bowiem w art. 
908 § 1 Kodeksu cywilnego 
charakter świadczeń będą-
cych obowiązkiem nabywcy, 
natomiast do stron należy ich 
urzeczywistnienie, przenie-
sienie na grunt istniejącego 
stanu faktycznego. Nabywca 
nieruchomości nie został 
uprawniony do żądania od 
zbywcy środków na utrzy-
manie nieruchomości, czy 
też pokrywania zobowiązań 
jej dotyczących (np. czynsz 
spółdzielczy, podatki). Prawo 
dożywocia jest niezbywalne, 
a zatem zbywca nierucho-
mości, tzw. beneficjent 
dożywocia nie ma możli-
wości rezygnacji z prawa i 
jego przeniesienia na rzecz 
jakiejkolwiek osoby trzeciej, 
niezależnie od charakteru 
relacji, czy też pokrewień-
stwa łączących zbywcę z 
tą osobą trzecią. Jeżeli z 

jakichkolwiek powodów 
wytworzą się między doży-
wotnikiem a zobowiązanym 
takie stosunki, że nie można 
wymagać od stron, żeby 
pozostawały nadal w bezpo-
średniej ze sobą styczności, 
sąd na żądanie jednej z 
nich zamieni wszystkie lub 
niektóre uprawnienia objęte 
treścią prawa dożywocia na 
dożywotnią rentę odpowia-
dającą wartości tych upraw-
nień. A w wypadkach wyjąt-
kowych sąd może na żądanie 
zobowiązanego lub doży-
wotnika, jeżeli dożywotnik 
jest zbywcą nieruchomości, 
rozwiązać umowę o doży-
wocie. Tym samym w przy-
padku, gdy stosunki stron 
umowy dożywocia ulegają 
istotnym zmianom, umowa 
dożywocia może zostać w 
istocie zmieniona na umowę 
o rentę. To samo dotyczy 
przypadku, gdy zobowiązany 
z tytułu umowy o dożywocie 
(nabywca nieruchomości) 
zbył otrzymaną nierucho-
mość. Wówczas jednak to 
dożywotnik(zbywca) może 
żądać zamiany prawa doży-
wocia na dożywotnią rentę 
odpowiadającą wartości 
tego prawa. Należy przy 
tym podkreślić, że renta ta 
ma charakter ekwiwalentu, 
a nie charakter alimenta-
cyjny i powinna być z tego 

względu obliczona według 
uprawnień wynikających 
z umowy dożywocia, a nie 
według potrzeb dożywotnika. 
A zatem celem wyliczenia 
wysokości świadczeń należy 
brać pod uwagę wartość 
świadczeń z dożywocia(m.
in. dostarczanie wyżywienia, 
ubrania, mieszkania, światła 
i opału).

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 dodatko-
wych informacji w depar-
tamencie 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.

Jak określić rzeczywisty margines działania pracodawcy w 
oparciu o dane na temat obecnej kondycji fi nansowej fi rmy? 
Jak przygotować poparte wnioskami z analizy argumenty 
na potrzeby negocjacji z pracodawcą? Jak przewidzieć 
zmiany w sytuacji ekonomicznej i pozycji rynkowej fi rmy 
w oparciu o dostępne informacje? Jak przygotować 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 ekono-
micznej, 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 finansowych oraz podstawowych danych 
ekonomiczno-fi nansowych, 
– analizy podstawowych danych społecznych w obszarze zatrudnienia, 
wynagrodzeń i czasu pracy, 
– analizy ekonomiczno-fi nansowej 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 nanso-
wych, ekonomicznych lub społecznych zakładu pracy, 
– bezpośredni dostęp do ekspertów w ramach dyżurów eksperckich w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w terminach:  27.10.2015, 
24.11.2015, 15.12.2015 oraz 26.01.2016, 23.02.2016 w godz. 
10:00-16:00, sala 108.
3. Dodatkowo, zainteresowani członkowie organizacji zakłado-
wych mogą wziąć udział w jednym z dwóch zaplanowanych szkoleń 
z zakresu oceny sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw w kontekście 
negocjacji płacowych. Terminy szkolenia: 19-20 października oraz 
16-17 listopada 2015.

Kontakt do ekspertów S.Partner Sp. z o.o.:
dr Daniel Kiewra, tel./fax: 22 629 15 02, tel. kom. 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, z-ca przewodniczącego ZR ds. struktur branżowych; 
pokój 302, tel. 603 863 127, e-mail: p.nowak@solidarnosckatowice.pl
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 555, 
tel. kom. 609 357 320, e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl  

Pomoc ekspertów 
z fi rmy S.Partner

Komunikat ZR

Bartosz Jakubowski 
CDO24

Reklama



» MYŚLELIŚMY, ŻE PO DEBACIE 
EWKI I BETKI będziemy mieli zatrzę-
sienie materiału do niniejszej rubryki. 
Po cichu liczyliśmy zwłaszcza na popis 
pierwszej z wyżej wymienionych pań. 
Niestety zamiast debaty panie kandy-
datki zaserwowały nam konkurs recyta-
torski, w którym wygłaszały wykute na 
pamięć odpowiedzi na znane wcześniej 
pytania. Innymi słowy emocje jak na 
rybach, nie obrażając wędkarzy, ryb ani 
robali na przynętę. Szczerze mówiąc, 
nie wiemy, jaki jest sens organizowania 
tego typu imprez. Ogląda się to jak 
mecz piłkarski, w którym napastnicy 
przed pierwszym gwizdkiem umówili 
się z bramkarzem drużyny przeciwnej, 
w który róg bramki będą strzelać. A na 
domiar złego publika po takiej debacie 
nie może sobie nawet zaśpiewać pieśni 
o tym, jak należy postępować z PZPN.

» SKŁAMALIBYŚMY JEDNAK 
MÓWIĄC, że absolutnie nic nas w 
konkursie recytatorskim nie rozbawiło. 
Najbardziej ujęła nas riposta Ewki, 
gdy Betka przypomniała jej o aferze 
taśmowej. Szło to mniej więcej tak: 
„Pani chce mi powiedzieć, że w opozycji 
wszyscy są święci, tacy, którzy będą za 
życia beatyfi kowani, że oni nigdy nie 
przeklinają, nie piją alkoholu, nie jedzą 
ośmiorniczek. Staracie się pokazać jako 
nadludzie, jako innego gatunku Polacy.” 
Tak, tak pani Ewo. Polacy najbardziej 
powszechnego gatunku całymi dniami 
popijają winko w cenie średniej pensji 
za flaszkę, zagryzają ośmiorniczką, 
marudząc pod nosem, że k...a znowu 
niedogotowana.

» A PROPOS AFERY TAŚMOWEJ. 
Znaleźliśmy w internetach plakat 
wyborczy jednego z jej bohaterów 

– niejakiego Włodka Karpińskiego, 
byłego ministra skarbu. Przypominamy 
na taśmach nagrano przeuroczą, pełną 
troski o swoich wyborców konstatację 
Włodka o treści: „ch...j tam z Polską 
wschodnią”. Dzisiaj Włodek jest 
„dwójką” peło w Lublinie i reklamuje 
się sloganem „Dotrzymałem słowa”. 
Lublin jakby nie było leży w Polsce 
wschodniej, więc logiczne wyjaś-
nienie hasła wyborczego Włodka jest 
chyba tylko jedno. On na taśmach u 
Sowy szczerze wyznawał, że ma niską 
samoocenę. 

» NA KONIEC NALEŻAŁOBY ODNO-
TOWAĆ RÓWNIEŻ DRUGĄ tzw. 
debatę, która w gruncie rzeczy niespe-

cjalnie różniła się od pierwszej. Jednak 
z jednym wyjątkiem. Tam przynajmniej 
był wyraźny zwycięzca, a został nim 
bezapelacyjnie pan redaktor Gugała. Od 
początku był najmądrzejszy, wszystko 
wiedział najlepiej i bohatersko nie 
pozwolił Pawłowi Kukizowi powie-
dzieć czegokolwiek niezgodnego z 
jedyną słuszną linią, zabierając mu 
przy okazji połowę czasu na wypo-
wiedź. Na koniec celnie i odważnie 
ochrzanił Kukiza za to, że ten miał 
czelność zwrócić uwagę, iż cała ta debata 
była jedną wielką farsą. Słusznie. Nie 
będzie byle kandydacina odpowiadał 
nie tak jak trzeba na światłe i mądre 
pytania pana redaktora. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

Kowalski spotyka przyjaciela.
– Czy dostałeś mój list?
– Ten, w którym przypominasz mi 
żebym Ci oddał 300 zł?
– Właśnie ten!
– Nie, jeszcze nie dostałem.

***
Sprawa o rozwód: 
– Dlaczego chce się pan rozwieść 
z żoną? 
– Bo w domu trzyma króliki i 
śmierdzi po nich i nie mogę tego 
wytrzymać. 
– Nie da rady po prostu okna 
otworzyć i przewietrzyć? 
– Żeby mi moje gołębie przez 
okno wyfrunęły?

***
Jaka jest różnica między czło-
wiekiem a studentem? Człowiek 
po pięciu latach picia staje się 
alkoholikiem. Student po pięciu 
latach picia zostaje magistrem.

***
Przychodzi baba do lekarza. 
– Panie doktorze, źle widzę z 
bliska – mówi baba.
– A z daleka? – pyta doktor. 
– Z daleka, z daleka, aż z Często-
chowy.

***
Pewnego dnia przybiegłem do 
Tomka. Po lunchu gadaliśmy i 
podzielił się ze mną sensacją.
– Marek – powiedział – Beata i 
ja rozwodzimy się.
Byłem zdumiony.
– Dlaczego? Co się stało?! Wyglą-
daliście na szczęśliwą parę!
– No cóż – powiedział – odkąd się 
pobraliśmy, żona próbowała mnie 
zmienić. Oduczyła mnie picia, 
palenia, powrotów w środku nocy. 
Nauczyła mnie, jak się elegancko 

ubierać, oglądać dobrą sztukę, 
wyrobić sobie gust kulinarny, 
muzyczny i robić zapasy w sklepie.
– I co, jesteś teraz zgorzkniały, bo 
tak bardzo cię zmieniła?
– Nie, nie jestem zgorzkniały. Teraz 
jestem tak dobry, że ona na mnie 
nie zasługuje.

***
Świeżo poślubiona dziewczyna 
zapłakana dzwoni do matki:
– Mamo, nie wyobrażasz sobie, 
co się stało! Pokłóciliśmy się! Coś 
okropnego!
– Spokojnie córeczko, nie denerwuj 
się. W każdej rodzinie od czasu do 
czasu zdarzają się konfl ikty.
– No to wiem, mamo. Ale co mam 
zrobić z ciałem?

***
– Cześć, jestem Darek. Piję od 20 
lat. Przyszedłem tutaj, bo podobno 
rozwiązujecie problemy związane 
z alkoholem.
– Oczywiście. Powiedz nam, jak 
możemy Ci pomóc?
– Brakuje mi 1,50 zł.

***
Barman opieprza kelnera:
– Kiedy wreszcie przestaniesz 
wyrzucać pijanych klientów na 
zewnątrz?
– Przecież nawalonych się wyrzuca 
z lokalu.
– Do cholery! Ale nie w WARSIE!!!
***
Do egzaminatora w WORD 
podchodzi mężczyzna:
– Wie Pan jutro mój syn zdaje 
egzamin na prawo jazdy, ale pewnie 
nie zda.
Na to egzaminator:
– A założy się Pan o 3 tysiące, 
że zda?

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Zorganizaowani mają lepiej. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl


