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Marek Zychla: Celem prac zespołu jest 
wskazanie działań na rzecz rozwoju Śląska 
i tym samym całego kraju, bo to system 
naczyń połączonych. » STRONA 5

Tomasz Urban:  Jednym z naszych 
pomysłów jest np. stworzenie czegoś 
w rodzaju pokoju zabaw dla dzieci 
pracowników. » STRONA 3

Władze Sosnowca i Rybnika oferują rodzicom dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w I klasach 
szkół podstawowych, pomoc materialną i programy prozdrowotne. Dodatkowe wsparcie ma być zachętą 
do zapisywania do szkół sześciolatków.

Samorządy kuszą 6-latków 
wyprawkami szkolnymi
N

owy rok szkolny 
będzie pierw-
szym po reformie 
oświaty przepro-
wadzonej przez 

PiS, w którym o posłaniu sześ-
ciolatka do I klasy zdecydują 
rodzice. Wprawdzie nabór 
do szkół podstawowych nie 
został jeszcze zakończony, ale 
z informacji przekazywanych 
przez samorządy wynika, 
że zdecydowana większość 
rodziców woli zostawić dziecko 
w przedszkolu. Na razie do 
pierwszych klas zapisanych 
zostało zaledwie ok. 15 proc. 
sześciolatków. Razem z nimi 
naukę szkolną rozpoczną 
dzieci siedmioletnie, które 
decyzją pedagogów zostały 
w zeszłym roku odroczone. 
Niewielką grupę wrześnio-
wych pierwszoklasistów będą 
stanowili uczniowie, którzy 
naukę rozpoczęli w ubiegłym 
roku, ale będą powtarzać 
I klasę. Jest to jednak zbyt mała 
liczba uczniów, by samorządy 
mogły myśleć o uruchomieniu 
pierwszych klas we wszystkich 
podległych im podstawów-
kach. Część z nich próbuje 
więc zachęcić rodziców do 
podjęcia decyzji o posłaniu 
dziecka do szkoły.

Wyprawka i zdrowie
Jednym z takich miast w 
województwie śląskim jest 
Sosnowiec. Uruchomiony 
przez magistrat program 
„Wsparcie na starcie” został 
skierowany przede wszystkim 
do sześciolatków, ale dzieci 
siedmioletnie nie zostaną 
pominięte. Pomoc w wyso-
kości 500 zł otrzyma każdy 
uczeń, który we wrześniu 
rozpocznie naukę w I klasie. 
Jak informuje Rafał Łysy, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta w Sosnowcu, wypłata 
pieniędzy ruszy w paździer-
niku. Warunkiem ich otrzy-
mania będzie przedstawienie 

przez rodziców rachunków 
za przybory szkolne i odzież. 
– Te rachunki zostaną zwery-
fi kowane przez dyrektorów 
szkół i pedagogów, czyli osoby, 
które najlepiej znają uczniów 
– zaznacza Rafał Łysy. 

Oprócz pomocy materialnej 
przygotowano dla pierwszokla-
sistów projekt prozdrowotny, 
który ma na celu wykrywanie 
wad postawy i otyłości. Dzieci, 
u których lekarz stwierdzi 
tego typu problemy, zostaną 
zakwalifikowane do rocz-
nego programu obejmującego 
dodatkowe badania i konsul-
tacje ze specjalistami m.in. z 
dietetykiem.

Praca dla nauczycieli
Rzecznik prasowy sosno-
wieckiego magistratu przy-
znaje, że te działania oprócz 
wsparcia pierwszoklasistów, 
mają pomóc w zapewnieniu 
mniejszym dzieciom miejsc 
w przedszkolach. – Chcemy 
dać rodzicom możliwość 
posłania trzyletnich dzieci 
do przedszkoli i tym samym 
umożliwić im powrót na rynek 
pracy – zaznacza. Kolejną 
kwestią jest zapewnienie 
miejsc pracy dla 76 nauczycieli, 
którzy w czerwcu zakończą 
pracę z trzecimi klasami szkół 
podstawowych. – Było takie 
zagrożenie, że zdecydowana 
większość z tych nauczy-
cieli nie znajdzie zajęcia, ale 

udało nam się wypracować 
dobre rozwiązania, które 
pozwolą na zatrudnienie 
prawie wszystkich nauczy-
cieli obecnych klas trzecich w 
oddziałach przedszkolnych, 
czyli w dawnych zerówkach 
– zapowiada Rafał Łysy.

Świetlica do popołudnia
Władze Rybnika zachęcając 
rodziców do zapisywania 
dzieci do I klasy, skupiły się na 
sześciolatkach. Dla tej grupy 
dzieci przygotowywana jest 
warta ok. 200 zł wyprawka, 
w której znajdą się przy-
bory szkolne, m.in. bloki, 
zeszyty, kredki i farbki oraz 
worek na buty. Dla rodziców 
pierwszaków magistrat ma 
też inne propozycje. Wśród 
nich jest pokrycie kosztów 
ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 
i stały dostęp do logopedy. 
Atutem mają być świetlice 
czynne do godzin popo-
łudniowych oraz program 
prozdrowotny. Dzieci zostaną 
przebadane w kierunku wad 
postawy i w razie potrzeby 
będą kierowane na gimna-
stykę korekcyjną lub basen.

Podobne programy urucho-
mione zostały też w innych 
regionach Polski. Najbardziej 
hojne okazały się władze 
Opola,  oferując 1000 zł 
rodzicom sześciolatków, które 
we wrześniu pójdą do I klasy. 

W końcowym rozrachunku 
te działania i tak okażą się 
opłacalne dla samorządów. 
Subwencja oświatowa na 
ucznia szkoły podstawowej 
jest bowiem o około 4 tys. 
zł wyższa od kwoty, którą 
samorząd otrzyma na sześ-
ciolatka pozostawionego w 
przedszkolu. Ważne jest tylko 
to, by podejmując decyzję, 
rodzice kierowali się przede 
wszystkim dobrem dziecka i 
jego możliwościami.

AGNIESZKA KONIECZNYFoto: fl ickr.com/abbybatchelder

Władze Sosnowca 
uruchomiły program 
„Wsparcie na starcie”. 
Pomoc w wysokości 
500 zł otrzyma 
każdy uczeń, 
który we wrześniu 
rozpocznie naukę 
w I klasie.
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2 mln
osób wypełniło już wnioski o przyznanie 
świadczenia w ramach programu „Rodzina 
500+”. Zdecydowana większość formularzy 
złożona została w punktach wyznaczonych 
przez gminy, drogą elektroniczną wpłynęło 
ok. 500 tysięcy druków.
Program „Rodzina 500+” ruszył 1 kwietnia. 
Niezależnie od dochodu świadczenie w 
wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane 
jest na drugie i kolejne dziecko w rodzinie 
do momentu ukończenia przez nie 18. 
roku życia. Wsparcie na pierwsze dziecko 
otrzymają te rodziny, w których dochód nie 
przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w 
przypadku dziecka z niepełnosprawnością.

LICZBA tygodnia

W 
kultowym „Misiu” Stanisława 
Barei jest scena, w której inkasent 
tłumaczy Stanisławowi Paluchowi 

tajniki swojego zawodu. Wyjaśnia, że 
kiedyś jego praca była trudniejsza, ale od 
czasu, gdy mają w fi rmie komputer, może 
podczas odczytów liczników wypisywać 
co tylko chce, bo komputer i tak zawsze 
myli się w dodawaniu.

Jest raczej mało prawdopodobne, 
że inkasent z „Misia” obecnie zajmuje 
kierownicze stanowisko w KZK GOP, ale 
na pewno mógłby być dumny z tej insty-
tucji. Parę lat temu KZK GOP również 
wpadł na pomysł komputeryzacji swoich 
usług. Tak powstała Śląska Karta Usług 
Publicznych, która miała wprowadzić 
śmierdzące, przepełnione autobusy KZK 
GOP w XXI wiek. Po wielkich bólach i kilku 
przełożonych terminach ŚKUP w końcu 
została uruchomiona w ubiegłym roku 
za skromne 190 mln zł. Jedyny problem 
w tym, że zacofani mieszkańcy Śląska 
i Zagłębia nie docenili reformatorskich 
osiągnięć inkasentów z KZK GOP i kartę 
ŚKUP mówiąc brzydko olali. I trudno im 
się dziwić. Do tej pory, żeby przejechać się 
autobusem, wystarczyło kupić w kiosku 
bilet, skasować i już. Teraz trzeba iść wyrobić 
kartę do specjalnego punktu, regularnie 
ją doładowywać, a przy każdym wejściu i 
wyjściu z autobusu przyklepać do czytnika 
i pewnie wykonywać jeszcze wiele innych 
czynności, którymi większość pasażerów 
KZK GOP nie ma zamiaru zawracać sobie 
głowy. Aby zobrazować, jak bardzo karta 
ŚKUP ułatwiła życie podróżnych, wystarczy 
rzec, że instrukcja korzystania z tego wyna-
lazku umieszczona w specjalnym serwisie 
internetowym liczy 18 tysięcy znaków, 
czyli mniej więcej sześć razy więcej niż 
niniejszy felieton.

To jednak nie koniec. Okazuje się, że 
z owych 190 mln zł przeznaczonych na 
ułatwienie życia pasażerom w naszym 
regionie, większość pochodzi z Unii. Do 
końca roku karty powinno mieć 150 tys. 
pasażerów. Inaczej kasę trzeba będzie 
oddać. Tymczasem, jak podają media, do 
kwietnia kart wydano zaledwie 40 tys. 

Skoro więc ciemny lud z własnej woli nie 
chce sobie ułatwić życia, inkasenci z KZK 
GOP uszczęśliwią go na siłę. Od 1 maja nie 
da się już kupić części okresowych biletów, 
w czerwcu znikną bilety miesięczne, a w 
przyszłości pewnie również te jednorazowe. 
Innymi słowy – albo ŚKUP, albo spacer. 

Korzystanie z komunikacji miejskiej to 
nie jedyna sfera codziennego życia, którą 
ktoś postanowił koniecznie nam ułatwić 
i unowocześnić. Nie ma już chyba super-

marketów, w których nie pytaliby przy 
kasie człowieka o „kartę na punkty”. Na 
każdej stacji benzynowej wciskają kawałek 
plastiku, dzięki któremu po zatankowania 
miliona hektolitrów paliwa można dostać 
w prezencie wiertarkę za 50 zł. Tzw. karty 
lojalnościowe czyhają na nas w co drugim 
sklepie z ciuchami, w aptece i wszelkich 
innych znanych ludzkości punktach 
handlowo-usługowych. Gdy człowiek 
odpowiada, że nie ma i nie chce mieć żadnej 
karty, nie zbiera punktów ani znaczków, 
chce tylko kupić to, co ma kupić i iść do 
domu – patrzą jak na kosmitę. 

Choć chyba nie jestem jeszcze taki stary 
i z racji wieku wciąż kwalifikowałbym 
się na członka Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej, kompletnie za tym 
nie nadążam, zupełnie tego nie ogarniam. 
Może ze mną jest coś nie tak? Poszedłbym 
z tym do specjalisty, ale gdzieś zapodziała 
mi się karta z NFZ. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Skoro więc ciemny lud z własnej 
woli nie chce sobie ułatwić życia, 
KZK GOP uszczęśliwi go na siłę. 
Od 1 maja nie da się już kupić 
części okresowych biletów, 
w przyszłości pewnie znikną 
też te jednorazowe.

INNI napisali

Wniosek do sądu 
o upadłość OKD 

K
ierownictwo czeskiej spółki węglowej 
OKD złożyło do Sądu Wojewódzkiego 
w Ostrawie wniosek o ogłoszenie 

upadłości fi rmy. To skutek fi aska rozmów 
właścicieli spółki z rządem Czech w sprawie 
pomocy dla przedsiębiorstwa. OKD to część 
koncernu New World Resources zarządza-
nego przez brytyjską grupę kapitałową 
Ad Hoc Group. Czeskie władze odmówiły 
wsparcia spółki na proponowanych przez 
nią warunkach, argumentując, że nie będą z 
publicznych pieniędzy spłacać prywatnych 
długów. Po złożeniu wniosku o upadłość rząd 
wydał komunikat, w którym zapowiedział 
wdrożenie osłon socjalnych dla górników z 
OKD i jednocześnie zapewnił, że zamierza 
utrzymać wydobycie w kopalniach.

OKD zatrudnia blisko 13 tys. osób – 10 
tys. własnych pracowników i 2,5 tys. za 
pośrednictwem firm zewnętrznych, w 
większości Polaków. Ich nie obejmie pomoc 
socjalna przygotowywana przez czeski rząd.

Jak podał portal binesalert.pl, według 
złożonego do sądu w Ostrawie wniosku, 
OKD ma 17 mld koron (2,7 mld zł) długu i 
650 wierzycieli. Majątek spółki wyceniono na 
7 mld koron. Główne powody problemów 
OKD to niskie ceny węgla energetycznego 
i koksowego oraz nietrafi one inwestycje. 

Koncert włoskich 
central

O
koło 800 tys. ludzi uczestniczyło 
w pierwszomajowym koncercie 
przed rzymską bazyliką św. Jana 

na Lateranie. Imprezę od 1990 roku orga-
nizują trzy największe włoskie centrale 
związkowe – najliczniejsza i mająca komu-
nistyczne korzenie Włoska Powszechna 
Konfederacja Pracy (CGIL), chrześcijańska 
Włoska Konfederacja Związków Zawodo-
wych (CISL) i Włoska Unia Pracy (UIL).

Największą gwiazdą trwającego ponad 
9 godzin koncertu była brytyjska grupa 
Skunk Anansie. W sumie na scenie wystą-
piło kilkudziesięciu artystów. Były gwiazdy 
włoskiej piosenki, byli raperzy młodego 
pokolenia. Włoscy wykonawcy wspólnie 
z rzymską Orkiestrą Robotniczą wykonali 
słynny utwór Prince’a „Purple Rain”, 
oddając w ten sposób hołd niedawno 
zmarłemu muzykowi. 

Oprócz koncertu z okazji Święta Pracy 
trzy centrale związkowe zorganizowały 
manifestacje w wielu włoskich miastach. 
Główna odbyła się w Genui. Liderzy central 
apelowali do rządu o podjęcie zdecydowa-
nych działań na rzecz poprawy sytuacji 
na rynku pracy i ograniczenia zjawiska 
prekariatu, a także o walkę z bezrobociem 
wśród ludzi młodych. 

Binladen zwalnia 
pracowników

K
oncern budowlany Binladen Group 
z Arabii Saudyjskiej zwolnił 77 
tys. zagranicznych pracowników 

– podał za Polską Agencją Prasową portal 
interia.pl. Według saudyjskich mediów 
gigant zatrudniał dotąd 200 tys. zagranicz-
nych pracowników, najwięcej z Egiptu. Fala 
zwolnień może objąć również ok. 70 proc. z 
17 tys. zatrudnionych w koncernie Saudyj-
czyków. Jak podała gazeta „al-Watan”, 50 tys. 
pracowników przedsiębiorstw należących 
do Binladen Group odmówiło opuszczenia 
Arabii Saudyjskiej, dopóki nie zostaną im 
wypłacone zaległe zarobki za 4 miesiące.

Binladen Group jest przedsiębiorstwem 
rodzinnym założonym w 1931 roku przez 
ojca Osamy bin Ladena. Niedawno fi rma 
znalazła się w potężnych tarapatach fi nan-
sowych. Reputacja koncernu, która uczest-
niczy w rozbudowie różnych obiektów w 
Mekce, mocno ucierpiała po tym, jak we 
wrześniu zeszłego roku jeden z dźwigów 
fi rmy zawalił się na dach Wielkiego Meczetu. 
W katastrofi e zginęło 109 osób. 

Arabia Saudyjska przeżywa obecnie 
ogromne trudności związane ze spadkiem 
cen ropy naftowej, głównego fi laru gospo-
darki tego kraju.

OPRAC. NY

KRÓTKO

Przewodniczący 
przywrócony do pracy
» 28 KWIETNIA SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU 
przywrócił do pracy Pawła Bednarka, przewodniczącego 
Solidarności w białostockim sklepie Leroy Merlin. Bednarek 
został zwolniony tuż po poinformowaniu pracodawcy o 
założeniu związku zawodowego. Wyrok jest prawomocny.
Sąd okręgowy podtrzymał wyrok sądu rejonowego 
z 3 grudnia 2015 roku, który uznał zwolnienie 
przewodniczącego za bezprawne, nakazał pracodawcy 
przywrócenie go do pracy i wypłatę na jego rzecz 
odszkodowania za okres, w którym pozostawał bez pracy. 
Paweł Bednarek został zwolniony w lutym 2014 roku. Gdy 
próbował wraz z innymi pracownikami wręczyć dyrektorowi 
sklepu informację o powstaniu w zakładzie struktury NSZZ 
Solidarność został wyproszony z gabinetu. Po upływie ok. 
godziny otrzymał wypowiedzenie z pracy.

Ograniczyć handel 
w niedziele
» 28 KWIETNIA W WARSZAWIE powstał Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej Ograniczającej Handel w 
Niedzielę. Po zarejestrowaniu komitetu rozpocznie 
się zbiórka podpisów pod projektem. Aby stał się on 
przedmiotem prac Sejmu, trzeba zebrać 100 tys. podpisów 
w ciągu 3 miesięcy. Zakaz handlu w niedzielę ma 
obejmować wszystkie sklepy bez względu na ich wielkość. 
Małe placówki będą mogły prowadzić działalność w tym 
dniu pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel sklepu. 
Projekt zakłada liczne wyłączenia dopuszczające handel 
w niedzielę np. na stacjach benzynowych, w sklepach 
na dworcach, portach lotniczych, strefach wolnocłowych, 
w piekarniach czy szpitalach. Sklepy mają być otwarte 
również m.in. w niedziele poprzedzające Święta Bożego 
Narodzenia i Wielkanoc.

NA PODST. DIKK, ŁK

W dniu święta braci hutniczej, 
przyjmijcie najlepsze życzenia zdrowia, 

spełnienia osobistych pragnień, 
bezpiecznej i stabilnej pracy, która 

pozwala na realizację planów 
i daje życiowe oparcie.

Niech patron hutników święty Florian 
otacza Was i Wasze rodziny 

swoją opieką.

W imieniu 
Regionalnej i Krajowej Sekcji Hutnictwa 

NSZZ Solidarność
Adam Ditmer i Andrzej Karol
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PEC Gliwice
» 1000 ZŁ BRUTTO NAGRODY z oka-
zji obchodzonego w maju Dnia Pracownika 
Gospodarki Komunalnej otrzyma każdy zatrud-
niony w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
w Gliwicach. Zostanie ona wypłacona wraz 
z pensją za maj. O okolicznościową nagrodę 
zawnioskowały do pracodawcy dwa działające 
w zakładzie związki zawodowe: Solidarność i 
Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników.
Związkowcy podkreślają, że w tym roku 
nagroda jest o 200 zł brutto wyższa niż rok 
wcześniej. – Pracodawca sam zaproponował 
wyższą sumę, co bardzo ucieszyło wszystkich 
pracowników. To świadczy o tym, że zarząd 
spółki docenia swoją załogę – mówi Bożena 
Datkun, przewodnicząca zakładowej Solidar-
ności. Dodaje, że 29 kwietnia związki zawo-
dowe rozpoczną rozmowy z pracodawcą w 
sprawie podwyżki płac w 2016 roku. 
– Liczymy na to, że pensje naszych pracowni-
ków znowu pójdą w górę. Podwyżki zwykle 
negocjujemy na wiosnę, ale wypłacane są 
dopiero jesienią, po zakończeniu roku rozlicze-
niowego w spółce – wyjaśnia przewodnicząca.
Gliwickie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl nej 
zatrudnia ponad 240 pracowników. 

Sarpi Dąbrowa 
Górnicza
» ŚREDNIO O 3 PROC. WZROSNĄ PŁACE 
ZASADNICZE pracowników spółki Sarpi w 
Dąbrowie Górniczej. Obok podwyżki, która 
zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem 
za kwiecień, każdy z nich otrzyma też indywi-
dualną, roczną nagrodę uznaniową. Wysokość 
nagród dla poszczególnych pracowników zale-
żeć będzie od oceny ich pracy za cały rok.
Jak podkreśla Marek Jurga, przewodniczący 
zakładowej Solidarności, podwyżki i nagrody 
zarząd spółki przyznaje pracownikom z włas-
nej inicjatywy co roku i zazwyczaj kształtują 
się one na bardzo dobrym poziomie. 
– O coroczne podwyżki i premie dla załogi 
jesteśmy spokojni. Wiemy już, że w tym roku 
pracownicy mogą się jeszcze spodziewać 
dwóch bonusów: za brak wypadków i za 
zysk. Premię za bezwypadkowość mamy już 
od dwóch lat. Nagrodę za wypracowany w 
ubiegłym roku zysk otrzymamy po raz pierw-
szy – dodaje Jurga. Premię z zysku załoga 
otrzyma w czerwcu. Premia za bezwypad-
kowość trafi  do pracowników najprawdopo-
dobniej w sierpniu.
Dąbrowska spółka Sarpi zatrudnia blisko 70 
pracowników. Zakład utylizuje odpady prze-
mysłowe. Od 2005 roku jest częścią francu-
skiego koncernu Veolia Environnement.

RCGW Tychy
» ŚREDNIO O 130 ZŁ BRUTTO WZROSŁY 
W KWIETNIU zarobki pracowników Regio-
nalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ście-
kowej w Tychach. O podwyżki płac w tyskiej 
spółce wystąpili do pracodawcy związkowcy z 
zakładowej Solidarności.
Jak podkreśla przewodniczący związku Grze-
gorz Romańczuk, decyzję o przyznaniu pra-
cownikom podwyżek zarząd fi rmy podjął już 
podczas pierwszej rundy rozmów płacowych. 
– Negocjacje poszły nam bardzo sprawnie, 
bo pracodawca od początku miał wolę, by 
podnieść ludziom zarobki. Tym bardziej że 
ostatnie podwyżki dostali 2 lata temu. Zgodził 
się z nami, że w parze z inwestycjami w spółkę 
powinny też iść inwestycje w załogę. Pozo-
stało nam tylko dogadać się, o ile w tym roku 
wzrosną płace. Naszym zdaniem uzgodniliśmy 
przyzwoite podwyżki – ocenia przewodniczący.
Tyskie RCGW zatrudnia około 120 pracowni-
ków. Zakład zajmuje się oczyszczaniem ścieków.

OPRAC. BEA

Podwyżka wynagrodzeń zasadniczych 
w Huhtamaki Foodservice Poland
Płace zasadnicze pracowników 
zatrudnionych w spółce Huhta-
maki Foodservice Poland w 
Czeladzi wzrosną o 150 zł brutto 
– to najważniejszy zapis poro-
zumienia płacowego podpisa-
nego 27 kwietnia z pracodawcą 
przez zakładową Solidarność. 
Wyższe wynagrodzenia wraz 
z wyrównaniem od 1 kwietnia 
zostaną naliczone pracownikom 
w maju i wpłyną na ich konta 
na początku czerwca.

Jak informuje Adam Flakus, 
przewodniczący Solidarności w 
fi rmie, podwyżki obejmą zdecydo-
waną większość załogi, zarówno 
pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę 
na czas nieokreślony, jak i na 
podstawie umów czasowych. 
– Uzgodniliśmy, że wzrosną też 
wynagrodzenia osób, które łącznie 
przepracowały dla Huhtamaki 
Foodservice Poland pół roku, 
wliczając do tego okresu czas 

pracy w spółkach zewnętrznych 
świadczących usługi dla fi rmy 
– zaznacza przewodniczący.

Podkreśla, że rozmowy płacowe 
były bardzo trudne. Kompromis 
udało się wypracować dopiero w 
obecności mediatora. – Wynego-
cjowaliśmy więcej, niż proponował 
pracodawca, a trzeba brać pod 
uwagę, że wzrost płac zasadni-
czych wpłynie na podwyższenie 
innych wskaźników wynagro-
dzenia, m.in. 16-procentowego 

dodatku za pracę w systemie 
czterobrygadowym – dodaje 
Adam Flakus.

Podpisane 27 kwietnia porozu-
mienie zakończyło spór zbiorowy 
na tle płacowym trwający w fi rmie 
od połowy marca tego roku.

Spółka Huhtamaki Foodservice 
Poland zajmuje się produkcją 
jednorazowych opakowań na 
żywność. Zatrudnionych jest w 
niej ok. 400 osób.

AK 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach powstała Solidarność. 
Związek zrzesza głównie młodych pracowników. Priorytety nowej organizacji związkowej 
to m.in. wyeliminowanie dysproporcji płacowych występujących w OIP oraz zmiana 
zasad podziału środków z funduszu socjalnego.

Organizacja Solidarności 
w katowickiej inspekcji pracy
Z

decydowaliśmy się 
założyć Solidarność, bo 
ten związek zawodowy 
bardzo prężnie działa 
w naszym regionie, ma 

najwięcej do zaoferowania. Osoby, 
które dotychczas zapisały się do 
naszej organizacji, to młodzi pracow-
nicy, pełni energii do działania. 
W OIP działa branżowy związek 
zawodowy, jednak należąc do 
niego, mieliśmy poczucie, że nie 
reprezentuje naszych interesów, nie 
liczy się z naszym zdaniem – mówi 
Tomasz Urban, przewodniczący 
Tymczasowej Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Jak podkreśla, jedną z kwestii, 
którą nowa organizacja związ-
kowa chce się zająć w pierw-
szej kolejności, jest wyrównanie 
dysproporcji płacowych pomiędzy 
pracownikami zatrudnionymi na 
tych samych stanowiskach. – W 
ostatnich latach fundusz płac w 
Państwowej Inspekcji Pracy był 
zamrożony. Osoby, które rozpo-
czynały pracę w tym okresie, już 
na starcie otrzymywały niższe 
angaże niż starsi pracownicy. Ta 
różnica w poziomie wynagrodzeń 
utrzymuje się do chwili obecnej 
– tłumaczy przewodniczący.

Kolejny cel Solidarności w OIP 
to zmiana podziału środków z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. – Młodzi pracownicy 
posiadający dzieci korzystają z 
funduszu socjalnego w bardzo 
ograniczonym zakresie. Świad-
czenia z ZFŚS skierowane są raczej 
do starszych i emerytowanych 
pracowników. Będąc zrzeszeni w 
organizacji związkowej, będziemy 
mieli wpływ na podział tych 
pieniędzy w bardziej sprawiedliwy 
sposób – wskazuje Tomasz Urban. 
– Jednym z naszych pomysłów jest 
np. stworzenie czegoś w rodzaju 
pokoju zabaw dla dzieci pracow-
ników. W ciągu roku wiele jest 

takich dni, w których dzieci mają 
wolne w szkole, a rodzice muszą 
iść do pracy. To spory problem 
dla młodych pracowników. Jeśli 
rodzice mogliby w takie dni zabrać 
dzieci do pracy, byłoby to korzystne 
zarówno dla nich, jak i dla samej 
instytucji, bo pracownicy posia-
dający potomstwo nie musieliby 
brać urlopów – zaznacza.

Okręgowy Inspektorat Pracy 
oprócz centrali w Katowicach 
posiada oddziały terenowe w 
Gliwicach, Rybniku, Zawierciu, 
Częstochowie i w Bielsku-Białej. 
Łącznie w OIP pracuje ok. 300 
osób. – Od przyszłego tygodnia 

ruszamy w teren. Będziemy zachęcać 
pracowników z oddziałów, aby 
zapisywali się do Solidarności. Im 
liczniejszy będzie nasz związek, 
tym skuteczniejsze będą nasze dzia-
łania. Chcemy przede wszystkim 
zbudować wśród pracowników 
poczucie wspólnoty. Związek 
zawodowy jest od tego, żeby 
słuchać głosu każdego pracow-
nika i każdemu starać się pomóc 
– zaznacza przewodniczący.

Solidarność w OIP w Katowicach 
formalnie rozpoczęła działalność 
29 kwietnia. W tym dniu związ-
kowcy poinformowali pracodawcę 
o powstaniu organizacji związ-

kowej. 10 maja odbędą się wybory 
do władz komisji zakładowej. 
– Chcielibyśmy podziękować za 
pomoc w założeniu organizacji 
panu Mirosławowi Grzywie z 
Zarządu Regionu śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności oraz panu Toma-
szowi Abramowiczowi. Jesteśmy 
również wdzięczni za wsparcie 
panu Romanowi Giedrojciowi, 
byłemu przewodniczącemu Soli-
darności w Państwowej Inspekcji 
Pracy, a od niedawna Głównemu 
Inspektorowi Pracy, z którym 
pozostajemy w stałym kontakcie 
– mówi Tomasz Urban.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Teak Sato
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Rekonstrukcja walk powstańczych 
3 maja na rynku w Wodzi-
sławiu Śląskim odbył się 
piknik historyczno-militarny 
z okazji 95. rocznicy wybu-
chu III Powstania Śląskiego. 
Główną atrakcją imprezy była 
inscenizacja wkroczenia do 
miasta wojsk powstańczych. 

– W skróconej wersji zre-
konstruowaliśmy przebieg 
wejścia wojsk powstańczych 
do Wodzisławia w nocy z 2 na 
3 maja 1921 roku. Początkowo 
powstańcy nie natrafiali na 
opór. Walki sprowokował 
ostrzał z karabinu maszy-
nowego z jednej z miejskich 
kamienic. Sądzę, że dość 
wiernie odtworzyliśmy te 
potyczki, które zakończyły 
się sukcesem powstańców 
– mówi Kazimierz Piecha-
czek, prezes wodzisławskiej 
Grupy Rekonstrukcyjno-
-Historycznej „Powstaniec 
Śląski” , a zarazem przewod-
niczący Solidarności w Służ-
bach Komunalnych Miasta 
Wodzisław Śląski. 

Oprócz wodzisławskiej 
grupy rekonstrukcyjnej w 
inscenizacji uczestniczyli 
m.in. rekonstruktorzy z Kato-
wic, Warszawy, Bielska-Bia-

łej, Bochni, Nowego Sącza 
oraz z Czech. 

– Walki odtwarzało ponad 
40 osób. Byliśmy przebrani 

w  ó w c z e s n e  m u n d u r y 
niemieckie oraz w ubra-
nia powstańców. Naszymi 
rekwizytami były militaria z 

tamtych czasów – zaznacza 
Kazimierz Piechaczek.

Dodaje, że prezentowany 
przez rekonstruktorów sprzęt 

wojskowy i broń zawsze wzbu-
dzają ogromne zainteresowa-
nie uczestników pikników 
historycznych-militarnych, 

organizowanych co roku w 
mieście przez GRH „Powsta-
niec Śląski”. – Wojskowe 
rekwizyty podziwiają i ci 
najmłodsi, i ci najstarsi. Cie-
szymy się, że co roku ludzie 
bardzo licznie przychodzą 
oglądać nasze insceniza-
cje. W tym roku frekwencja 
była rekordowa. Rynek był 
wypełniony po brzegi, co 
najmniej jak podczas Dni 
Wodzisławia Śląskiego. To 
pokazuje, że udało nam się 
osiągnąć nasz podstawowy 
cel. Zainteresowaliśmy ludzi 
lokalną historią oraz dziejami 
naszego regionu – podkreśla 
prezes grupy rekonstrukcyjnej. 

Kazimierz Piechaczek w 
stowarzyszeniu GRH "Powsta-
niec Śląski" nie jest jedynym 
związkowcem. – Oprócz mnie w 
składzie grupy jest jeszcze kilku 
członków naszej zakładowej 
Solidarności – mówi Piechaczek.

W organizacji wodzisław-
skiego pikniku rodzinno-histo-
rycznego rekonstruktorów 
z GRH „Powstaniec Śląski” 
wsparły władze miasta, dyrek-
cja SKM Wodzisław Śląski 
oraz lokalni przedsiębiorcy. 

BEA

Foto: grh-powstaniecslaski.eu

Powstania śląskie powinny nas łączyć, bo Zagłębie miało w nich swój udział. Brynica nas łączyła, 
a nie dzieliła – podkreślał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, inaugurując 3 maja przed Urzędem Miasta 
widowisko „Polska w hołdzie powstańcom śląskim”. Koncert odbył się w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

W hołdzie powstańcom śląskim
A

ni data, ani miejsce 
koncertu nie było 
przypadkowe. Z 
2 na 3 maja 1921 
roku rozpoczęło się 

zwycięskie III Powstanie Śląskie, 
które nie miałoby takiego 
rozmachu, gdyby nie pomoc 
z Sosnowca. Naszym celem było, 
by to miasto wreszcie zaczęło 
być kojarzone z walkami o Śląsk. 
Bo faktycznie stąd szła ogromna 
pomoc dla powstania. Stąd 
m.in. wyruszyły grupy dywer-
syjne, które wysadziły siedem 
mostów na Śląsku i w rezultacie 
unieruchomiły komunikację 
kolejową. W tym mieście był 
też punkt przerzutowy do 
armii powstańczej – wyjaśnia 
Przemysław Miśkiewicz, prezes 
katowickiego Stowarzyszenia 
Pokolenie, które zorganizo-
wało koncert wspólnie z 
władzami Sosnowca. 

Kulminacyjnym punktem 
przedsięwzięcia było wido-
wisko „Polska w hołdzie 
Powstańcom Śląskim”, zilu-
strowane wizualizacjami zdjęć 
z powstań ze zbiorów święto-
chłowickiego Muzeum Powstań 
Śląskich. Na scenie wystąpiły 
zespoły Dżem i Myslovitz oraz 
Piotr Kupicha, Kasia Grze-
siek, Maciej Lipina oraz raper 
Miuosh. Wykonywane przez 
nich utwory nawiązywały do 
powstańczych zrywów lub 
traktowały o Śląsku. Solistom 
akompaniował zespół Darka 
Ziółka oraz chór Soul Hunters 

Gospel Choir pod dyrekcją 
Katarzyny Pumy Piaseckej.

– Trochę obawialiśmy się 
reakcji sosnowieckiej publicz-

ności na teksty dotyczące 
Śląska. Okazało się, że zupełnie 
niesłusznie. Duże wrażenie na 
ludziach zrobiła interpretacja 

utworu niedawno zmarłego Jana 
Kyksa Skrzeka „O mój Śląsku 
umierasz mi w biały dzień” w 
wykonaniu rapera Miuosha. 

Zaśpiewał go z niezwykłą siłą. 
Wykonawcy towarzyszył chór 
oraz grupa śpiewających dzieci. 
Ciekawostką jest, że wystę-

pujący chórzyści są z pocho-
dzenia Ślązakami, a dzieci swoje 
korzenie mają w Sosnowcu 
– mówi Przemysław Miśkiewicz. 

Podczas koncertu ogromną 
pracę, mającą na celu przy-
wracanie pamięci o niepod-
ległościowych zrywach na 
Śląsku w I połowie XX wieku, 
wykonał konferansjer Jan 
Pośpieszalski, dziennikarz i 
muzyk. – Chodziło nam nie 
tylko o muzyczne uczczenie 
95. rocznicy wybuchu zwycię-
skiego III Powstania Śląskiego. 
Zwycięskiego, o czym mało 
kto pamięta. Pomiędzy wystę-
pami wykonawców Janek 
interesująco opowiadał o tym 
zrywie. M.in. przypominał, 
że jego niekwestionowanym 
sukcesem był powrót do Polski 
dużej części Górnego Śląska, 
że w Polsce została więk-
szość śląskiego przemysłu. 
Tym koncertem przypomnie-
liśmy, że polski żywioł w 
regionie był bardzo duży. W 
ostatnim powstaniu uczest-
niczyło aż 40 tys. Ślązaków, 
wspieranych przez kilka do 
kilkunastu tysięcy ochot-
ników z Polski – mówi prezes 
Stowarzyszenia Pokolenie. 

Sosnowiecki  koncer t 
„Polska w hołdzie powstańcom 
Śląskim” obejrzało na żywo 
blisko 6 tys. osób. 

5 maja o godz. 22.20 wido-
wisko retransmitowane będzie 
w programie I TVP. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: TŚD
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NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ 
SILNY W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Z Markiem Zychlą, prezesem Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz szefem zespołu Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego ds. Kontraktu dla Województwa Śląskiego rozmawiał Łukasz Karczmarzyk 

Nie ma powodu, aby Śląsk 
rezygnował z przemysłu ciężkiego 
Kilka tygodni temu rozpo-
czął pracę zespół ekspertów 
powołany przez Wojewódzką 
Radę Dialogu Społecznego, 
który ma opracować Kontrakt 
dla Województwa Śląskiego. 
Czym będzie ten dokument?

– Kontrakt  dla Woje-
wództwa Śląskiego to nazwa 
robocza. Finalna nazwa doku-
mentu, nad którym pracujemy, 
będzie najprawdopodobniej 
brzmiała inaczej. Chcemy 
stworzyć program rozwoju 
naszego województwa, który 
mógłby być zrealizowany w 
tych obszarach, gdzie nie ma 
wystarczających środków z 
już istniejących źródeł fi nan-
sowania. Czyli np. nie ma na 
te cele środków unijnych lub 
nie ma możliwości fi nanso-
wania w sposób prywatny 
pewnych inwestycji. Te dzia-
łania można podzielić na 
trzy obszary. Pierwszy to 
rewitalizacja rozumiana jako 
zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych, a także 
jako odtworzenie ich wartości 
inwestycyjnej. Mamy wiele 
takich miejsc na Śląsku, gdzie 
działały zakłady przemysłowe, 
które następnie albo zostały 
zlikwidowane albo funkcjo-
nują w niewielkim zakresie i 
obecnie nie są to atrakcyjne 
tereny inwestycyjne. Takie 
miejsca trzeba zagospoda-
rować. Z jednej strony prze-
mysłowo, bo nie ma powodu, 
dla którego mielibyśmy tracić 
przemysłowy charakter Śląska, 
a z drugiej strony uczynić te 
tereny bardziej przyjemnymi 
dla mieszkańców, żeby nam 
się tutaj po prostu lepiej żyło. 
Drugi obszar dotyczy sfery 
badania, rozwój, innowacje. 
Chodzi przede wszystkim o 
to, żeby powiązać funkcjo-

nowanie uczelni i ośrodków 
badawczych w naszym regionie 
z biznesem. 
A trzeci obszar?

– Trzeci obszar to jest rein-
dustrializacja, a więc zacho-
wanie i rozwój przemysłu w 
województwie śląskim. To 
bardzo ważne zarówno w 
kontekście gospodarki naszego 
regionu, jak i miejsc pracy dla 
jego mieszkańców. Dążenie 
do tego, żeby zachować jak 
najwięcej dobrych miejsc pracy 
w przemyśle i tworzyć nowe, 

leży w interesie biznesu i w 
interesie pracowników. 
Tylko jak to zrobić? O ile inwe-
stycje infrastrukturalne są 
stosunkowo proste do prze-
prowadzenia, jeśli ma się na 
to pieniądze, to odbudowa 
przemysłu jest znacznie trud-
niejszym wyzwaniem...

– Po pierwsze, należy wskazać 
warunki, które sprawią, że 
inwestowanie na Śląsku będzie 
się opłacać i to w szczególności 
dla polskich fi rm. Wiadomo 
na przykład, że specjalne 

strefy ekonomiczne przycią-
gają głównie zagranicznych 
inwestorów. Nam chodzi o 
stworzenie mechanizmów, 
które będą powodowały, że 
rodzimy biznes będzie chciał 
inwestować w wojewódz-
twie śląskim. Po drugie należy 
wskazać konkretne obszary, w 
które należałoby zainwestować, 
być może przy wykorzystaniu 
rządowych planów dotyczących 
inwestycji strategicznych zawar-
tych w tzw. „Planie premiera 
Morawieckiego”. Na Śląsku z 

jednej strony mamy przemysł 
ciężki: górnictwo, hutnictwo i 
energetykę i nie ma powodu, 
żeby z tego rezygnować, bo to 
bardzo ważne gałęzie gospo-
darki, a z drugiej strony musimy 
również rozwijać nowoczesne 
technologie, rozwijać innowa-
cyjny przemysł wykorzystujący 
nowoczesne materiały. 
Te dwa elementy da się połączyć 
np. poprzez rozwój nowoczes-
nych technologii węglowych...

– Oczywiście, że tak i w tym 
kierunku również zmierzają 

nasze prace. Nie przyjęliśmy 
jakichś założeń wstępnych, np. 
że górnictwo jest złe, a dobra jest 
branża IT, choć odnoszę czasem 
wrażenie, że takie myślenie 
jest dosyć powszechne, że 
Śląsk ni stąd, ni zowąd stanie 
się drugą Doliną Krzemową. 
Trzeba patrzeć realnie, jakie 
mamy warunki i co rzeczy-
wiście można urzeczywistnić, 
zmienić lub ulepszyć. 
Wspomniał pan o „Planie 
Morawieckiego”. Czy Kontrakt 
dla Województwa Śląskiego 
ma szansę stać się częścią lub 
aneksem do tego programu? 

– Chcielibyśmy, żeby się tak 
stało. Natomiast czy to formalnie 
będzie aneks, czy też zobo-
wiązanie rządzących w jakiejś 
innej postaci, nie ma większego 
znaczenia. Ważne, żeby nasze 
propozycje zostały zrealizowane, 
żeby „Plan Morawieckiego”, 
który w gruncie rzeczy ma 
charakter dosyć ogólny, prze-
łożył się na konkretne działania 
w naszym regionie.
Rząd będzie głównym adre-
satem Kontraktu dla Woje-
wództwa Śląskiego?

– Tak, bo bez fi nansowego 
zaangażowania rządu nie da 
się go zrealizować. Z tym, że 
to nie będzie wyglądać tak, 
że powiemy: „chcemy to i 
tamto, a wy dajcie nam na to 
pieniądze”. Celem prac naszego 
zespołu jest wskazanie działań 
na rzecz rozwoju Śląska i tym 
samym całego kraju, bo to 
jest przecież system naczyń 
połączonych. Mówimy tu o 
działaniach długoterminowych, 
które w dłuższej perspektywie 
przyniosą korzyści nie tylko dla 
naszego regionu, ale dla całego 
kraju, chociażby w postaci 
wpływów budżetowych z 
tytułu podatków. 

Foto: TŚD
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Waloryzacja emerytur i rent oraz obywatelski projekt ustawy dotyczącej gwarancji wypłaty 
deputatu węglowego z budżetu państwa były jednymi z głównych tematów sprawozdawczego Walnego 
Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność. Obrady odbyły się 28 kwietnia 
w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Regionalne WZD seniorów związku
D

o Sejmu trafił 
obywatelski pro-
jekt ustawy w 
sprawie zagwa-
r a n t o w a n i a 

wypłaty deputatu węglowego 
z budżetu państwa wszyst-
kim emerytom górniczym. 
Podpisało się pod nią około 
140 tys. obywateli. Problem 
deputatu oraz zmiany sposobu 
waloryzacji naszych świadczeń 
emerytalnych i rentowych to 
obecnie najpilniejsze sprawy 
do rozwiązania – podkreślał 
podczas obrad Bronisław 
Skoczek, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Emery-
tów i Rencistów NSZZ Soli-
darność. Zaznaczył, że choć 
inicjatywa obywatelska w 
sprawie ustawowych zmian 
regulujących kwestie wypłaty 
deputatu wyszła ze strony 
Związku Zawodowego Górni-
ków w Polsce, RSEiR aktyw-
nie włączyła się w zbiórkę 
podpisów pod projektem. 
– Udało nam się zebrać kil-
kanaście tysięcy podpisów. 
Oprócz tego interweniowa-
liśmy w sprawie deputatów 
m.in. u parlamentarzystów 
i przesłaliśmy stanowisko w 
tej kwestii do pani premier 
– dodał Bronisław Skoczek.

Problemy z wypłatą deputatu 
są związane z trudną sytuacją 
ekonomiczną spółek węglo-
wych. Jastrzębska Spółka 
Węglowa i Kompania Węglowa 
pozbawiły emerytów i rencistów 
deputatu, natomiast Katowicki 

Holding Węglowy SA zawiesił 
wypłatę tego świadczenia na 
okres trzech lat (2015-2017). 
W ocenie reprezentantów 
strony społecznej przeniesienie 
kosztów związanych z depu-
tatami do budżetu państwa 

odciążyłoby spółki węglowe i 
zagwarantowałoby równe trak-
towanie emerytów górniczych.

Gościem obrad był prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz. 
Poinformował delegatów, 

iż spodziewa, że decyzje w 
sprawie deputatu zapadną w 
Sejmie jeszcze w tym roku. 
– Trzeba się jednak liczyć z tym, że 
deputat może nie zostać przywró-
cony w maksymalnym wymiarze 
– zaznaczył przewodniczący. 

Jednocześnie zwrócił uwagę, 
że skoro związkowi seniorzy 
wprowadzili do Sejmu własną 
inicjatywę w sprawie deputatu 
węglowego, to może powinni 
spróbować w taki sam sposób 
powalczyć o kwestię waloryzacji 
rent i emerytur. 

WZD Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność przyjęło stanowisko, 
w którym wyraziło dezaprobatę 
wobec listu podpisanego przez 
trzech byłych prezydentów RP 
oraz kilku byłych działaczy 
związku. Sygnatariusze listu 
zarzucili w nim PiS niszczenie 
praworządności i demokracji.
W trakcie zjazdu 49 seniorów 
z naszego związku zostało 
uhonorowanych odznaczeniem 
Semper Fidelis ( Zawsze wierny) 
oraz Medalami Solidarności 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego – 
Dziękujemy wam za to, że jeste-
ście. Za to, że pokazujecie nam, 
jak należy zadbać o drugiego 
człowieka. Dzięki temu jest 
szansa, że doczekamy czasów, 
gdy młodzi będą zapisywać się 
do Solidarności z takich samych 
jak wy pobudek ideowych i 
moralnych – podkreślił prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: TŚD

Pielgrzymka
do Lichenia

W XVII Ogólnopolskiej Piel-
grzymce NSZZ Solidarność 
do Sanktuarium Maryjnego 
w Licheniu wzięło udział 
kilkadziesiąt związkowych 
delegacji z całego kraju wraz 
z pocztami sztandarowymi. 
Aż 16 z nich stanowiły poczty 
emeryckiej Solidarności z 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

– Co roku bardzo licznie 
reprezentujemy nasz region 
podczas pielgrzymki do Matki 
Boskiej Licheńskiej – mówi 
Bronisław Skoczek, przewod-

niczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów.

Podczas pielgrzymki, 
odbywającej się w dniach 
24 -25 kwietnia, tysięce związ-
kowców modliło się pod 
hasłem „Miłosierdzie przyszło 
przez Maryję”. – Prosiliśmy 
o szczególne łaski dla ludzi 
pracy. Kierowaliśmy też do 
Matki Boskiej Licheńskiej 
modlitwy o pomyślną przy-
szłość dla Polski i Solidarności 
– podkreśla Bronisław Skoczek. 

BEA

Trenowali z siatkarzami 
z Cuprum Lubin

Pod koniec kwietnia w Krup-
skim Młynie gościła drużyna 
siatkarska Cuprum Lubin, 
grająca w PlusLidze. Spot-
kanie z zawodnikami tego 
klubu zorganizowane zostało 
z inicjatywy Solidarności z 
Nitroergu.

Goście przeprowadzili 
profesjonalny trening z 
dziećmi, a następnie roze-
grali z nimi jednego seta. 
Czoła próbowała im też stawić 
miejscowa młodzież oraz 
dorośli miłośnicy tej dyscy-

pliny sportowej. – Spotkanie 
z siatkarzami cieszyło się 
ogromnym zainteresowa-
niem. Ludzie przyszli, żeby 
porozmawiać ze światowej 
klasy zawodnikami i zoba-
czyć, jak wygląda trening i 
gra w ich wykonaniu – mówi 
Cezary Kostecki z zakładowej 
Solidarności. Podkreśla, że 
wśród sportowców, którzy 
przyjechali do Krupskiego 
Młyna był Grzegorz Łomacz, 
jeden z dwóch reprezentantów 
Polski grających w tym klubie. 

Spotkanie z siatkarzami 
z Cuprum Lubin zorganizo-
wane zostało z okazji 145. 
rocznicy powstania firmy. 
– Chcieliśmy zrobić coś 
ciekawego dla tej niewiel-
kiej, lokalnej społeczności 
i cieszymy się, że się nam 
to  udało.  W rea l izac ję 
pomysłu mocno zaanga-
żował nasz pracodawca, 
przy wsparciu lokalnych 
władz oraz dyrekcji szkoły 
– dodaje związkowiec.

AK

Foto: TŚDFoto: TŚD

Komunikat

Bilety do 
Miasteczka 
Twinpigs

Miasteczko Westernowe 
Twinpigs w Żorach oferuje 
członkom śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności wejściówki w 
promocyjnej cenie 33 zł 
od osoby.
Bilety można kupić w Biurze 
Administracyjnym ZR Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach, ul. Floriana 7.

Więcej informacji: 
tel. 32 353 84 25 w. 199 
lub 503 130 855.

Msza
rocznicowa

17 maja o godz. 18.00 
w Sanktuarium Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w Dąbrowie Górniczej 
Strzemieszycach odprawiona 
zostanie msza św. w 12. rocznicę 
śmierci Marka Mirynowicza, 
specjalisty z Biura Ekono-
miczno-Prawnego Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

Komunikat



 P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl   Nr 17/2016 |  KATOWICE 5-11.05.2016 7§

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940 | WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność | ADRES REDAKCJI: 
40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 | REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), Grzegorz Podżorny (kierownik 
Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Związku, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | REDAKTOR TECHNICZNY: Tomasz Krzak 
| SKŁAD I ŁAMANIE: Tomasz Krzak | REKLAMA: Tomasz Cichoń, Zarząd Regionu pok. 107, tel. 32 728-41-13, tel. kom. 661 886 200 | DRUK: Polska 
Press Sp. z o.o., Oddz. Poligrafi a, Drukarnia Sosnowiec | LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl | Numer zamknięto: 4 maja 2016 roku

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65 | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, 
tel./ fax 32 231-25-27 | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59 | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11 
| Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 728-41-07 | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63 | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25 
| Sosnowiec, ul. Dęblińska 7, tel. 32 266-47-64 | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68 | Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, 
tel./fax 32 227-56-36 | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02 | Zawiercie, ul. Okólna 10/37, tel./fax 32 672-37-71

Wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice

tel. 32 353-84-25 

www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl | tel. 32 253-72-54

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

Instytucja obowiązku alimentacyjnego (cz. III)
N

iniejszy artykuł poświę-
cony jest obowiązkowi 
alimentacyjnemu jaki 

posiadają rodzice względem 
swoich dzieci. Najistotniejszą 
różnicą tego rodzaju obowiązku 
alimentacyjnego jest, iż jego 
podstawową przesłanką jest 
niezdolność dziecka do samo-
dzielnego utrzymania, w której 
to przesłance również mieści 
się pojęcie niedostatku (art. 
133 § 1 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego, dalej jako: kro). 
O ile obowiązek innych zobowią-
zanych aktualizuje się z chwilą 
popadnięcia uprawnionego do 
alimentów w niedostatek, o tyle 
obowiązek rodziców dostar-
czania dziecku środków utrzy-
mania i wychowania istnieje 
już od chwili jego urodzenia. 
Obowiązek obciąża każdego z 
rodziców niezależnie od tego 
czy dziecko pochodzi z małżeń-
stwa czy też jest dzieckiem 
pozamałżeńskim. Warto w 
tym miejscu wspomnieć, że 
obowiązek alimentacyjny ojca 
powstaje od chwili urodzenia 
się dziecka, a nie dopiero od 
daty jego uznania lub sądowego 
ustalenia ojcostwa (oba wyroki 
w tym wypadku będą miały 
charakter wtórny). Obowiązek 
alimentacyjny z art. 133 § 1 
kro znajduje zastosowanie 
również do obowiązku alimen-
tacyjnego przysposabiającego 
względem przysposobionego, 
który powstaje z chwilą przy-
sposobienia (potocznie adopcja). 

Zasadą ogólną w zakresie 
ekonomicznego aspektu 
obowiązku alimentacyjnego jest 
założenie, że małoletnie dzieci 
mają prawo do równej stopy 
życiowej z rodzicami. Skutkiem 
owej zasady jest to, że rodzice w 
żadnym razie nie mogą uchylić 
się od obowiązku alimenta-
cyjnego, o ile dziecko nie jest 
w stanie własnymi siłami 
utrzymać się samodzielnie. 
W tym wypadku rodzice zobo-
wiązani nie mogą powoływać 
się na konieczność ograniczenia 
wysokości alimentów z uwagi, iż 
alimenty stanowiłyby dla nich 
nadmierny ciężar. Konsekwencją 
powyższego jest założenie, że 
rodzice muszą podzielić się 
z dzieckiem nawet najmniej-
szymi dochodami, aby spełnić 
usprawiedliwione potrzeby 
uprawnionego. Pojęcie uspra-
wiedliwionych potrzeb nie jest 
katalogiem zamkniętym. Najo-
gólniej można je określić jako 

potrzeby, których zaspokojenie 
zapewni dziecku – odpowiedni 
do jego wieku i uzdolnień 
– prawidłowy rozwój fi zyczny i 
duchowy. Możliwości zarobkowe 
i majątkowe zobowiązanego 
są to zarobki i dochody, jakie 
zobowiązany uzyskiwałby 
gdyby w pełni wykorzy-
stywał swój potencjał zarob-
kowy, czyli wszelkie dostępne 
mu siły fizyczne i zdolności 
umysłowe potrzebne przy 
zarobkowaniu. Sąd pominie 
rzeczywiste zarobki i dochody 
podczas orzekania, gdy dojdzie 
do przekonania, że zarobki 
zobowiązanego mogłyby być 
wyższe gdyby wykorzystywał 
swój potencjał w stu procentach. 
Obowiązek zapewnienia dziecku 
równej stopy życiowej z rodzi-
cami, jest niezależny od tego 
czy dziecko mieszka wspólnie z 
rodzicami czy też osobno. Tylko 
zupełny brak możliwości zarob-
kowych i majątkowych zwalnia 
ich od obowiązku alimen-
tacyjnego względem dzieci. 
Niemniej jednak zasada równej 
stopy życiowej nie oznacza 
bezpośrednio uprawnienia dla 
dziecka roszczenia mechanicz-
nego podziału osiąganych przez 
rodziców dochodów (pół na pół). 
Równa stopa życiowa polega na 
tym, że dziecko ma prawo zbli-
żonego z rodzicami zaspokajania 
usprawiedliwionych potrzeb. 
Sąd w tym wypadku weźmie 
pod uwagę m.in. wiek rodziców, 
stan zdrowia, kierunek szkolenia 
dziecka oraz inne indywidualne 
okoliczności. Tytułem przykładu 
wskazuję,  że otrzymywanie 
przez dziecko zasiłku dla bezro-
botnych może mieć wpływ na 
wymiar obowiązku alimentacyj-
nego. Podobnie w odniesieniu do 
zasiłku rodzinnego. Często bywa 
tak, iż dziecko uzyskuje pewne 
dochody. Wówczas rodzice 
są zwolnieni od obowiązku 
a l imentowania  dziecka 
w takim zakresie, w jakim 
dochody z jego majątku zaspoka-
jają jego uzasadnione potrzeby. 
Co więcej, rodzice są też zwol-
nieni od świadczeń alimen-
tacyjnych względem dziecka 
w zakresie jakim otrzymuje 
ono dochody z innych źródeł. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
wymienia m.in. dochody uzyski-
wane z majątku rodzeństwa, z 
którym dziecko wychowuje się 
razem (art. 103 kro), pieniądze 
z pobieranej renty rodzinnej 
na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym, 
renty pobieranej na podstawie 
umowy ubezpieczenia, stypen-
dium, dochody z własnej pracy 
dziecka (tu warto wspomnieć, 
że zgodnie z art. 91 kro, samo 
dziecko powinno się przyczyniać 
do pokrywania kosztów utrzy-
mania rodziny, jeżeli mieszka z 
rodzicami). Moment aktualizacji 
obowiązku alimentacyjnego jest 
jasny – urodzenie się dziecka. 
Natomiast koniec jego trwania 
jest określony na chwilę osiąg-
nięcia przez dziecko zdolności do 
samodzielnego utrzymywania 
się. Wbrew więc powszech-
nemu rozumieniu niniejszego 
obowiązku alimentacyjnego, 
jego koniec nie jest tożsamy z 
momentem uzyskania przez 
dziecko pełnoletniości. Dziecko 
jednak może uzyskać zdolność 
samodzielnego utrzymania 
się przed dojściem do pełno-
letniości. Nadto, małżeństwo 
dziecka, samo przez się nie 
uchyla obowiązku alimenta-
cyjnego rodziców, jeżeli nie jest 
ono jeszcze w stanie utrzymać 
się samodzielnie. Jednakże, 
małżeństwo ma wpływ na 
kolejność obowiązku alimen-
tacyjnego, gdyż obowiązek 
alimentacyjny współmał-
żonka wyprzedza obowiązek 
rodziców. Również okoliczność, 
iż dziecko jest niezdolne do 
pracy skutkiem uzależnienia 
od alkoholu bądź narkotyków 
i innych substancji podob-
nych, nie wyłącza obowiązku 
alimentacyjnego rodziców. Sąd 
wówczas zasądzając świad-
czenia alimentacyjne na rzecz 
osoby uzależnionej, podejmie 
działania uniemożliwiające 
przeznaczenie alimentów na 
zakup alkoholu, narkotyków lub 
innych substancji podobnych 
przez uprawnionego, jednakże 
obowiązek alimentacyjny nadal 
istnieje. Nałogi dziecka mogą 

jednak wpływać na obowiązek 
alimentacyjny rodziców, gdy 
w trakcie postępowania, sąd 
ustali, iż pomimo starannego 
wychowania i opieki rodziców, 
dziecko samo doprowadziło się 
do nałogowego alkoholizmu lub 
narkomanii i odmawia poddania 
się leczeniu. Wiek dziecka nie 
będzie miał znaczenia w aspekcie 
obowiązku alimentacyjnego, 
jeżeli w stosunku do dziecka 
zachodzić będą takie okolicz-
ności, jak ułomność cielesna lub 
psychiczna albo nieuleczalna 
choroba. Wyrażony w art. 96 kro 
obowiązek dbałości rodziców 
o fi zyczny i duchowy rozwój 
dziecka oraz o przygotowanie 
go należycie do pracy dla dobra 
społeczeństwa, nakłada na 
rodziców obowiązek umoż-
liwienia dziecku nabycia nie 
tylko wykształcenia średniego 
lub zawodowego, lecz także 
– stosownie do jego uzdolnień 
– ukończenie studiów wyższych. 

Gdyby dziecko zdecydo-
wało się podjąć studia wyższe 
z uwagi, iż kwalifi kacje jakie 
posiada dotychczas są niewy-
starczające do zapewnienia 
mu odpowiedniego poziomu 
życia, wówczas zwiększa to 
obowiązek alimentacyjny 
rodziców – nawet jeżeli przed 
podjęciem studiów dziecko było 
w stanie utrzymać się samo-
dzielnie. Tak więc obowiązek 
alimentacyjny rodziców nie 
jest ograniczony przez żaden 
sztywny termin. Obowiązek 
alimentacyjny rodziców nie 
jest również zależny od stopnia 
wykształcenia podstawowego 
lub średniego dziecka. Jeżeli 
dziecko, osiągnęło pełnoletniość, 
wykształcenie umożliwiające 
podjęcie pracy zawodowej, 
pozwalającej na samodzielne 
utrzymanie, a chce konty-
nuować naukę i ma ku temu 
predyspozycje, wówczas nie 

traci uprawnień do alimentów, 
zwłaszcza, jeżeli znajduje to 
uzasadnienie w dotychczas 
osiąganych wynikach. Z drugiej 
strony, w przypadku gdy dziecko 
pełnoletnie, posiadające kwalifi -
kacje do pracy, zaniedbuje studia, 
z własnej winy nie zdaje we 
właściwym terminie egzaminów, 
powtarza lata studiów, sąd 
orzekający o alimentach może 
uznać, iż brak jest podstaw do 
dalszego dostarczania mu przez 
rodziców środków utrzymania. 

Powyższe okoliczności mogą 
ulec zmianie z biegiem czasu 
i obowiązek alimentacyjny 
może aktualizować się później. 
Rodzice nie będą zobowiązani 
do świadczeń alimentacyjnych 
jeżeli będą one połączone z 
nadmierną trudnością dla nich, 
a dziecko celowo zaniedbuje 
starań w uzyskaniu samodziel-
nego utrzymania. Największym 
zatem problemem w sprawach 
alimentacyjnych jest określenie 
momentu określającego kiedy 
dziecko (zwłaszcza pełnoletnie) 
może się samodzielnie utrzymać. 
Problem jest o tyle istotny, iż 
rodzice, zgodnie z art. 92 kro 
sprawują nad dzieckiem władzę 
rodzicielską do osiągnięcia przez 
dziecko pełnoletniości. Władza 
rodzicielska ustaje więc wraz 
z osiągnięciem pełnoletniości 
przez dziecko. Istotnym jest 
więc fakt znajdowania się w 
niedostatku rodziców zobo-
wiązanych do alimentów. Nie 
sposób oczekiwać spełnienia 
obowiązków alimentacyjnych, 
jeżeli rodzice sami nie są w stanie 
spełniać swoich podstawowych 
potrzeb (art. 135 kro). Rodzice 
zdolni zaspokoić swoje potrzeby 
tylko częściowo, ponoszą analo-
gicznie częściową odpowiedzial-
ność za zobowiązanie alimen-
tacyjne względem dziecka. 
Stan niedostatku niwelują 
uzyskiwane dochody, w szcze-

gólności wynagrodzenie za 
pracę lub świadczone usługi, 
dochody uzyskiwane z posia-
danego majątku, świadczenia 
emerytalne lub rentowe, renty 
odszkodowawcze itp.

Tytułem uwagi końcowej, 
ważnym jest aby pamiętać, 
że roszczenie alimentacyjne 
nie może być przedmiotem 
zrzeczenia się przez upraw-
nionego w drodze umowy 
ani też innej ugody, która 
w skutkach prowadziłaby do 
jego ograniczenia. Dopusz-
czalne jest natomiast zasą-
dzenia innej postaci świadczeń 
alimentacyjnych niż tylko w 
pieniądzu. Mogą to być bowiem 
świadczenia pieniężne lub w 
naturze. Najistotniejszym jest 
bowiem okoliczność, iż forma 
jaką ma przybrać obowiązek 
alimentacyjny, jej wybór, musi 
odpowiadać celowi, jakiemu 
obowiązek ten służy i uwzględ-
niać okoliczności każdego 
konkretnego przypadku. 

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 posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
dodatkowych 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 zainte-
resowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Mateusz Widenka
CDO24
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» LIDER KABARETU NOWOCZESNY 
RUBIKOŃ, czyli Rychu Petru wystąpił ze 
swoim najnowszym skeczem. Chłopina 
postanowił z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja pomądrzyć się na 
Twitterze i wyszło na to, że jego zdaniem 
w Polsce nadal obowiązuje konstytucja z 
końca XVIII wieku, a nie ta z 1997 roku. 
Żeby nie być gołosłownymi, cytujemy: 
„Nasza majowa Konstytucja ma dziś 
225. rocznicę. Trzyma się świetnie, choć 
PiS uparł się, by właśnie teraz przeszła 
przymusowy lifting. Wierzę, że mimo 
przejściowych niedogodności będzie nas 
chronić przez kolejne stulecia” wyćwierkał 
Rychu. Drodzy maturzyści, nie bójcie się 
egzaminu, przecież nawet Rychu zdał. 

» PRZYJACIÓŁKA RYCHA Z TEGO 
SAMEGO KABARETU, zwana Myszką-
-Agresorką usiłowała po wpadce bronić 
swego idola. Tłumaczyła, że Rysiek jest 
tak zapracowany, że po prostu „nie 
ogarnia” portali społecznościowych i 
stąd ta wpadka. Naszym skromnym 
zdaniem, Rychu generalnie „nie ogarnia”. 
Jest, można rzec, prawdziwym liderem 
szerokiej opozycji wobec wymogów 
posiadania elementarnej wiedzy ogólnej. 
On wie, co na umowach należy napisać 
drobnym druczkiem i to wystarczy.

» NOWOCZESNY RUBIKOŃ TO PRAW-
DZIWA WYLĘGARNIA kabaretowych 
talentów. Co prawda Rychu wiedzie prym, 
ale posłanki z tego kabaretu depczą mu 
po piętach. Niejaka Joanna Schmidt, która 
w Polsacie na pytanie, kto jej zdaniem 
zasługuje na miano najwybitniejszego 

polityka odpowiedziała, że taką osobą 
jest Władysław Bartoszewicz. – Na pewno 
w wielu wartościach i wielu aspektach 
nawiązujemy do polityki uprawianej 
właśnie przez prof. Bartoszewicza – rzekła 
posłanka. Przypomniały się nam stare 
dobre skecze Renaty Beger, w tym nasz 
ulubiony o Kofanie Ananie.

» TAK NAWIASEM MÓWIĄC, posłanka, 
która przekręciła nazwisko zmarłego przed 
rokiem Władysława Bartoszewskiego, zanim 
poszła w politykę i na scenę kabaretową, 
zdobyła trzy literki – mgr na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu, a potem 
jeszcze zrobiła studia podyplomowe w 

poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej, a 
następnie pełniła funkcję kanclerza Wyższej 
Szkoły Nauk Humanistycznych (obecnie 
Collegium Da Vinci) w Poznaniu. Spraw-
dziliśmy oświadczenie majątkowe uczonej 
i okazało się, że w ciągu 9 miesięcy 2015 
roku z tytułu pełnienia funkcji kanclerza 
zarobiła ponad 243 tys. zł. A więc warto 
się uczyć. Aha i jeszcze jedno. Uczona z 
Nowoczesnej, rocznik 78 jest samodzielną 
posiadaczką małego domku, można być 
rzec szałasu, bo metraż to tylko 210 m 
kw. Jego wartość wycenia na 900 tys. zł. 
W tej sytuacji nie musi mieć pamięci do 
nazwisk, wystarczy, że cyferki się zgadzają.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Synek pyta tatę:
– Czemu cukierki mają szeleszczące 
opakowanie?
Tata mu odpowiada:
– Żebyśmy słyszeli jak mama się 
odchudza.

***
Rano w biurze:
– Stary, skąd masz takie limo 
pod okiem?!
– A, bo jak się wczoraj wieczorem 
modliliśmy przy stole i właśnie 
mówiliśmy „ale zbaw nas ode 
złego”, to niechcący spojrzałem 
na teściową... 

***
Wraca pijany mąż późną nocą do 
domu. Otwiera drzwi, w korytarzu 
czeka na niego żona z wałkiem w 
ręku i teściowa z patelnią?
– Idźcie spać, nie jestem głodny. 

***
Przed przejściem dla pieszych stoi 
trzęsąca się starowinka o laseczce. 
Obok młodzian.
– Chłopcze, przeprowadzisz mnie 
na drugą stronę?
– Oczywiście, babciu. Zaraz się 
zapali zielone światło...
– Na zielonym to se sama przejdę! 

***
Dwie babcie oglądają walkę 
bokserską w TV. Po serii ciosów 
jeden z zawodników pada na 
deski. Sędzia zaczyna liczyć, tłum 
szaleje! Wstanie? Nie wstanie? 
Wstanie? Nie wstanie?
– Nie wstanie – komentuje jedna 
z babć – Znam chama z tramwaju. 

Biegnie facet za odjeżdżającym z 
peronu pociągiem, macha rękami 
i krzyczy. W końcu pociąg znika 
powoli w oddali, zdyszany facet 
ciężko opada na ławkę. Podchodzi 
do niego kolejarz:
– Co, spóźnił się pan na pociąg?
– Nie k..., wyganiałem go z dworca! 

***
Szpital, oddział położniczy. Trzy 
kobiety: murzynka, wrocławianka 
i warszawianka urodziły synów. 
Niestety pielęgniarki były roztar-
gnione i pomyliły dzieci. Jako że 
matki nie doszły jeszcze do siebie, 
postanowiono aby to ojcowie 
rozpoznali swoich synów. Podchodzi 
wrocławianin, lekarz się pyta:
– Który jest pana syn?
Na to facet pokazuje na murzyna. 
Lekarz zwątpił i pyta się:
– Czy jest pan pewien?
– Tak, nie będę przecież ryzykował 
warszawiaka...

***
Lekcja religii. Katechetka do dzieci:
– Co robimy kiedy jest post?
– Komentujemy i dajemy lajka! 

***
Dres w kosmosie:
– Houston! Macie jakiś problem?

***
W sklepie zoologicznym klientka 
składa reklamację:
– Kupiłam wczoraj u państwa tego 
żółwia stepowego i chciałabym go 
wymienić na innego.
– A co z nim jest nie tak?
– Nie chce stepować... 

Reklama

Reklama


