
500 tys.
tylu Polaków złożyło 

podpisy poparcia pod 
projektem ustawy 

o ograniczeniu 
handlu w niedziele.
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Dominik Kolorz: Jesteśmy jedynym 
regionem w kraju, o którym w strategii 
wicepremiera mówi się, że musi mieć 
swój własny program rozwoju. » STRONA 5

Beata Szydło: W górnictwie potrzebne 
są zmiany i reformy. Jeżeli tych zmian 
nie przeprowadzimy, to nie uratujemy 
polskiego górnictwa. » STRONA 3

infografi ka: na podstawie danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarki SGH 

Najwięcej pieniędzy z programu Rodzina 500+ wydawanych jest na podstawowe rzeczy: żywność i odzież, 
opłaty związane z przedszkolem oraz edukację dzieci – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju 
Gospodarki Szkoły Głównej Handlowej i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

Rodziny racjonalnie gospodarują 
pieniędzmi z programu 500+
Z

akup żywności i 
odzieży za środki 
pochodzące z rządo-
wego programu 
zdeklarowało aż 

42 proc. rodzin, które wzięły 
udział w badaniu. 34 proc. 
ankietowanych przeznaczyło 
je na opłaty związane z przed-
szkolem, a 32 proc. na edukację 
i zajęcia dodatkowe dzieci. 
Remont domu czy kupno 
dóbr trwałego użytkowania 
znalazły się zdecydowanie na 
dalszym planie. Na taki sposób 
wydatkowania pieniędzy 
zdecydowało się jedynie, 
analogicznie 3,7 i 2,6 proc. 
respondentów.

Jedną  z  osób,  k tóre j 
środki z programu pomagają 
w zamknięciu domowego 
budżetu, jest Joanna Buszka 
z Ornontowic, mama dwójki 
dzieci w wieku 2 i 5 lat. – Dostaję 
500 zł miesięcznie na młodsze 
z dzieci i jest to dla mnie spora 
kwota. Pieniądze przeznaczam 
na ubrania, lekcje angielskiego 
i tańca oraz na częstsze wyjścia 
z dziećmi na basen, do kina 
i teatru – podkreśla Joanna 
Buszka. O zabezpieczeniu 
podstawowych potrzeb dzieci 
za środki z programu mówi 
także Agnieszka Waryło z 
Sosnowca, mama rodzeństwa 
w wieku 13 i 3 lat. – Część 
pieniędzy poszła na wypo-
sażenie dzieci do szkoły i do 
przedszkola oraz na komitet 
rodzicielski. Starszej córce 
kupiłam m.in. plecak, piórnik 
i strój na wf. Część pieniędzy 
udało mi się odłożyć i przezna-
czyć na wakacje. Dzięki temu 
nie musieliśmy się zadłużać 
– zaznacza.

Wbrew prognozom
W ocenie Joanny Krupskiej, 
przewodniczącej Związku 
Dużych Rodzin 3Plus środki 
z programu przez zdecy-
dowaną większość rodzin 
wydawane są w sposób odpo-
wiedzialny. Prognozy przeciw-
ników programu mówiące o 

nieracjonalnym korzystaniu z 
rządowego wsparcia i przezna-
czaniu pieniędzy na alkohol 
i inne używki, nie ziściły się. 
– Rodziny w dużej mierze 
wydają te środki na sprawy 
związane z wyżywieniem dzieci 
i ich edukacją. Mogą pozwolić 
sobie na zakup produktów 
żywnościowych lepszej jakości 
czy zapewnienie dzieciom 
dodatkowych zajęć, na które 
wcześniej nie było ich stać 
– mówi Joanna Krupska. Jak 
wskazują wyniki badania prze-
prowadzonego przez Instytut 

Rozwoju Gospodarki SGH i KPF, 
może się także okazać, że nie 
sprawdzą się zapowiedzi scep-
tyków mówiące o wypchnięciu 
kobiet z rynku pracy. Ponad 
40 proc. respondentów zade-
klarowało bowiem, że środki 
z programu w przyszłości 
zamierza przeznaczyć na opiekę 
przedszkolną. – Może to ozna-
czać, że wbrew powszechnym 
obawom aktywność zawo-
dowa kobiet z młodszych 
grup wiekowych nie ulegnie 
wyraźnemu zmniejszeniu 
– oceniają autorzy badania.

Bieda rodzin
W blisko połowie rodzin korzy-
stających z programu Rodzina 
500+ dochód na jedną osobę 
nie przekracza tysiąca złotych. 
Aż u 26 proc. uczestników 
badania był on niższy niż 550 
zł na osobę. W ocenie Joanny 
Krupskiej te dane obrazują skalę 
niedofi nansowania i ubóstwo 
polskich rodzin. Bieda najbar-
dziej widoczna jest w rodzinach 
wychowujących kilkoro dzieci. 
– Do tej pory ubóstwo rosło 
wraz z każdym kolejnym dzie-
ckiem. W 2014 roku 27 proc. 

rodzin z czworgiem i więcej 
dzieci żyło poniżej skrajnego 
progu ubóstwa – przypomina 
Joanna Krupska.

Socjalny czy demografi czny?
W perspektywie krótkotermi-
nowej program ma wspierać 
konsumpcję, przyczyniać się 
do wzrostu popytu, a w efekcie 
do wzrostu gospodarczego. W 
dłuższej perspektywie powi-
nien doprowadzić do poprawy 
dzietności Polek i wzrostu 
demografi cznego. Czy ten cel 
uda się zrealizować, okaże się 

dopiero za kilka lat. – Jeszcze 
jest za wcześnie, żeby stwier-
dzić, czy dzięki programowi 
poprawi się sytuacja demo-
graficzna w Polsce, ale na 
pewno zmniejszy się ubóstwo. 
Wzrośnie poziom życia rodzin 
i poczucie godności. Podniesie 
się też jakość wychowania, 
rodziny będą w stanie nieco 
lepiej odpowiadać na potrzeby 
rozwojowe swoich dzieci 
– mówi przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Dużych Rodzin 3Plus.

3,6 mln dzieci
Program 500+ zaczął obowią-
zywać w kwietniu tego roku. 
Jak poinformowała na początku 
września Elżbieta Rafalska, 
minister rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej, do końca lipca 
złożonych zostało 2,7 mln 
wniosków, a wsparcie otrzymało 
3,6 mln dzieci. Od kwietnia do 
końca lipca wydano na ten cel 
7 mld zł. Resort szacuje, że w 
tym roku na program 500+ 
przeznaczonych zostanie 17 
mld zł, w przyszłym ponad 
22 mld zł.

Program zakłada, że bez 
względu na dochody, świad-
czenie wychowawcze w wyso-
kości 500 zł na drugie i kolejne 
dziecko otrzyma rodzina, w 
której najstarsze dziecko nie 
ukończyło 18 lat. W przypadku 
rodzin z jednym dzieckiem 
wprowadzony został próg 
dochodowy wynoszący 800 zł na 
osobę lub 1200 zł w przypadku 
dziecka z niepełnosprawnością.

AGNIESZKA KONIECZNY

Nie sprawdziły 
się prognozy 
przeciwników 
programu 500+ 
o nieracjonalnym 
korzystaniu z tego 
wsparcia i wydawaniu 
pieniędzy np. na alkohol 
czy inne używki.



M
arzy mi się Śląsk mówiący jednym 
głosem. Szeroko pojęty Śląsk, czyli 
całe nasze województwo, a więc i 

Górny Śląsk, i Zagłębie Dąbrowskie, i Śląsk 
Cieszyński, i Żywiecczyzna, i część zachod-
niej Małopolski i ziemia częstochowska. 
Wymieniam te regiony, bo mam świado-
mość, jak ważna dla ich mieszkańców jest 
własna tożsamość, tradycja, kultura, odrębne 
gwary i dialekty. I wielokrotnie widziałem 
jak te odrębności są wykorzystywane, aby 
nas, mieszkańców województwa śląskiego 
podzielić, poróżnić, skłócić. Czasami mnie to 
śmieszy. Wszak konurbacja górnośląska to 
zbiór miast zasiedlonych przez przyjezdnych, 
w dużej części przez repatriantów, w dużej 
części przez mieszkańców różnych części 
Polski, którzy w ostatnich dziesięcioleciach 
przyjechali tu za chlebem. I gdy potomkowie 
owych przyjezdnych z powagą opowiadają 
brednie typu, że Ślązak z gorolem się nie może 
porozumieć, to jest to po prostu żałosne. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pielęg-
nując swoje rodzinne korzenie, pamiętając 
o odrębnościach tradycji, języka czy losów 
historycznych, jednocześnie współdziałać 
dla dobra wspólnego. 

Nieumiejętność porozumienia się we 
własnym gronie i wspólnego występowania 
w interesie mieszkańców naszego regionu jest 
jedną z zasadniczych przyczyn problemów 
gospodarczych i społecznych w woj. śląskim. 
Na papierze wyglądamy na silny ośrodek. 
Statystycznie co dziesiąty Polak mieszka i 
pracuje właśnie tu. Region uprzemysłowiony, 
z dość dobrą jeszcze do niedawna w porów-
naniu z resztą Polski infrastrukturą, niezłym 
potencjałem naukowym, technicznym i 
gospodarczym. A jednak od wielu lat zamiast 
rozwijać się, więdnie. 

Statystycznie mamy największą liczbę 
reprezentantów w Sejmie i w Senacie w 
porównaniu do innych województw. 
Teoretycznie należałoby przypuszczać, 
że w związku z taką liczebnością będą 
oni w stanie przeforsować rozwiązania 
korzystne dla Śląska. W praktyce okazywali 
się zupełnie nieskuteczni. Próby tworzenia 
śląskiego lobby w Sejmie w postaci Śląskiej 
Grupy Parlamentarnej też nie przyniosły 
żadnego efektu. Interesy partyjne zwycię-
żały nad interesami mieszkańców ziemi, 
z której się wywodzą. Również ci, którzy 
wchodzili do rządu, albo obejmowali 

stanowiska wiceministrów posłusznie 
wykonujących polecenia szefów resortu, 
albo „warszawieli” i zapominali, skąd się 
wywodzą i kto ich wybrał. Nawet jeśli obej-
mowali stanowiska naprawdę decyzyjne, 
to szybko zarażali się stołecznym punktem 
widzenia, gdzie wzrok dalej nie sięga, niż do 
podwarszawskich Janek. 

Obecny rząd deklaruje, że jego zasadniczą 
ideą jest „podciąganie” najsłabszych woje-
wództw zaniedbanych przez poprzednie 
rządy, które stawiały na rozwój, tych 
najbogatszych ośrodków – Warszawa, 

Gdańsk, Wrocław, Poznań i Kraków. Dla 
Śląska nie było miejsca w tamtej wizji. 
W obecnej nasz region też początkowo 
został potraktowany po macoszemu, jako 
rzekomo bogaty benefi cjent przemian. Jest 
szansa, że to się zmieni, dzięki wysiłkowi 
grupy liderów, którzy ponad podziałami 
wspólnie opracowali projekt wszechstron-
nego planu zrównoważonego rozwoju 
naszego województwa. Jeśli ten projekt 
zyska akceptację władz centralnych, 
to może wreszcie nasza mała ojczyzna 
przestanie tkwić w regresie i zacznie się 
rozwijać. Do tego jednak niezbędne jest 
poparcie dla grupy liderów, którzy ponad 
podziały się wznieśli. Poparcie płynące i z 
Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego, 
ze Śląska Cieszyńskiego, Żywiecczyzny, 
Częstochowy i z Zachodniej Małopolski. 
Poparcie wynikające z interesu naszej 
wspólnoty, który jest ważniejszy niż 
sztuczne podziały, sympatie polityczno-
-towarzyskie czy tradycje folklorystyczne.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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CHODZI O TO zwłaszcza...
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Na papierze wyglądamy na 
silny ośrodek. Statystycznie 
co dziesiąty Polak mieszka 
i pracuje właśnie tu. 
A jednak od wielu lat region 
zamiast rozwijać się, więdnie. 

INNI napisali

Największa 
odmowa pracy

B
lisko 200 mln pracowników, czyli 
2 proc. mieszkańców Ziemi, zastrajko-
wało w ubiegłym tygodniu w Indiach. 

To tak jakby strajk ogłosiło pięć krajów o 
populacji Polski. Media oszacowały, że była 
to największa w historii ludzkości odmowa 
pracy z powodu planowanych przez rząd 
antyspołecznych reform. 

Hinduscy pracownicy protestowali m.in. 
przeciwko planom wyprzedaży fabryk 
zagranicznym inwestorom i likwidacji mniej 
rentownych fi rm. Domagali się też dostępu 
dla wszystkich obywateli do bezpłatnej 
opieki zdrowotnej, ubezpieczenia społecz-
nego oraz dostępu do czystej wody. 

Jak poinformowały media, bezpośrednią 
przyczyną strajku, zorganizowanego przez 
związek zawodowy All India Trade Union 
Congress, był pat w negocjacjach związ-
kowców z ministrem fi nansów Arunem 
Jaitleyem w sprawie podwojenia płacy 
minimalnej. Związkowcy nie zgodzili się na 
propozycję ministra dotyczącą jej wzrostu 
z 6,396 tys. rupii miesięcznie, czyli 96 dolarów, 
do 9,100 tys. rupii, czyli 136 dolarów. 

Stażyści nie chcą 
harować

O
d 12 do 16 września w godzinach 
od 8.00 do 17.00 w Wielkiej Brytanii 
strajkować będą lekarze stażyści 

ze związku zawodowego British Medical 
Association – doniosły media. Protest skie-
rowany będzie przeciwko rządowej reformie 
służby zdrowia, bardzo niekorzystnej dla 
junior doctors, czyli kontynuujących swoją 
edukację lekarzy ze stażem 5-15 lat. 

Projekt m.in. zakłada, że zarządcy szpitali 
będą mieli możliwość korzystania z ich pracy, 
jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Przewiduje 
wprowadzenie nowych kontraktów, obli-
gujących młodych lekarzy do gotowości 
do pracy w dni powszednie do godz. 21.00 
oraz w soboty do 17.00. Już teraz lekarze 
stażyści pracują od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do19.00. Są zmęczeni 
i przeciążeni długą pracą oraz nauką. 

Mimo że rząd w zamian za wydłużenie 
ich czasu pracy zapowiedział podwyżki 
płac, to związkowcy argumentują, że 
dłuższa praca lekarzy stażystów będzie nie 
tylko zagrożeniem dla pacjentów, ale też 
zdegraduje ich życie osobiste i rodzinne. 

Różny zasiłek 
chorobowy 

P
rasa opublikowała wyniki badania 
dotyczącego wysokości zasiłku chorobo-
wego, jaki pracownicy otrzymują w 33 

krajach Europy. Badanie zostało przeprowa-
dzone przez brytyjską fi rmę Vouchercloud. 
Najtrudniej mają Finowie i Irlandczycy, bo 
za pierwszy tydzień chorobowego w ogóle 
nie otrzymują pieniędzy. Finowie dostają 
zasiłek chorobowy dopiero od 10-tego dnia 
niezdolności do pracy, a Irlandczycy po 
sześciu dniach roboczych choroby. 

Z drugiej strony są kraje, które płacą 
pracownikom pełne wynagrodzenie, 
nawet do 52 tygodni trwania zwolnienia 
chorobowego. 100 proc. pensji wypłaca 
się w Luksemburgu, Niemczech, Austrii, 
Szwajcarii, Belgii i Norwegii. 

W Luksemburgu pełne pensje pracow-
nicy otrzymują do 76-go dnia zwolnienia 
chorobowego, a następnie wypłatę zasiłku 
przejmuje tamtejsza kasa chorych. W 
Norwegii pracodawca opłaca jedynie 16 
dni zwolnienia chorobowego, a później 
zarobki pokrywa państwo.

OPRAC. BG

KRÓTKO

Kopex Machinery
» 12 WRZEŚNIA ZWIĄZKI ZAWODOWE ZE SPÓŁKI 
KOPEX MACHINERY rozpoczną konsultacje z pracodawcą 
w sprawie ograniczenia zwolnień grupowych w fi rmie. 
Kolejna już w tym roku redukcja zatrudnienia ma objąć 250 
pracowników. Do tej pory pracę w spółce straciło 225 osób.
O zamiarze przeprowadzenia kolejnych zwolnień w Kopex 
Machinery w Zabrzu i Ryfama w Rybniku zarząd fi rmy poin-
formował stronę związkową 26 sierpnia, dzień po zakończeniu 
procedury poprzednich zwolnień grupowych. Jak informuje 
Józef Zaniewski, przewodniczący Solidarności w rybnickiej 
Ryfamie, tej decyzji nikt się nie spodziewał, tym bardziej że 
dla ograniczenia skali poprzednich zwolnień strona związ-
kowa zgodziła się na zawieszenie od 1 maja do 31 grudnia 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
– Dzięki temu o 10 proc. ograniczyliśmy zwolnienia, a 
zarząd zaoszczędził 1 mln zł. Dodatkowo od 1 czerwca 
pracodawca obciął ludziom miesięczne premie do wyso-
kości zaledwie 1 proc. średniej płacy w obu spółkach. Do tej 
pory w Ryfamie premia wynosiła 13 proc., a w zakładzie 
w Zabrzu sięgała aż 30 proc. Na tym składniku płac zarząd 
tylko w tym roku zyska 10 mln zł, ale jak widać nie są to 
dla niego wystarczające oszczędności. Teraz okazało się, że 
za tragiczną sytuację fi nansową Kopexu w dalszym ciągu 
mają płacić wyłącznie pracownicy – mówi Józef Zaniewski. 
Związkowcy nie zgadzają się, by kolejne zwolnienia grupowe 
w spółce objęły aż 250 osób. Zapowiadają, że będą walczyć o 
to, aby liczba zwalnianych została ograniczona o połowę.
Konsultacje związków zawodowych z pracodawcą miały 
się rozpocząć 7 września, ale decyzją zarządu spółki zostały 
przełożone na 12 września. – To gra na zwłokę, bo do ich 
ustawowego zakończenia pozostaną nam tylko trzy dni. 
Zarząd najwyraźniej sam chciałby decydować o regulaminie 
zwolnień – mówi przewodniczący.
Poprzednie zwolnienia grupowe w zakładach spółki w Zabrzu 
i Rybniku trwały od 25 maja do 25 sierpnia. Pracę straciło 
225 pracowników. Ofi cjalną przyczyną redukcji zatrudnienia 
jest fatalna kondycja ekonomiczna Kopexu, będąca skutkiem 
dekoniunktury w górnictwie. Jednak zdaniem związkowców 
zadłużenie Kopexu sięgające 1,5 mld zł to również efekt 
długoletniego niewłaściwego zarządzania zakładami grupy.
Należące do Kopeksu zakłady Kopex Machinery w Zabrzu 
i Ryfama w Rybniku zatrudniają obecnie 4000 pracow-
ników. Są największym w Polsce producentem maszyn i 
urządzeń górniczych.

Węglokoks Energia ZCP
» ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE W SPÓŁCE 
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP w Rudzie Śląskiej podpisały 
we wtorek porozumienie z zarządem fi rmy w sprawie 
wzrostu tegorocznych wynagrodzeń. – Udało nam się 
wynegocjować podwyżki płac na podobnym poziomie jak w 
pozostałych spółkach ciepłowniczych grupy, czyli po 135 zł 
brutto miesięcznie dla każdego pracownika – poinformował 
Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności w grupie 
Węglokoks Energia.
Porozumienie zakończyło trwający od kilku miesięcy spór 
zbiorowy w przedsiębiorstwie. – W lutym tego roku prezes 
Węglokoks Energia ZCP, bez konsultacji ze stroną społeczną 
podjął decyzję o podwyżce wynagrodzeń, ale tylko dla 
części załogi. Części ludzi przyznał po kilkadziesiąt złotych 
brutto, niektórym nawet po 200 zł, ale przeszło jedna trzecia 
załogi nie otrzymała nic. Sprzeciwiliśmy się temu skrajnie 
niesprawiedliwemu i niczym nieuzasadnionemu podziałowi. 
Gdy kolejne negocjacje nie przynosiły skutku, wszczęliśmy 
spór zbiorowy z pracodawcą – mówi Dariusz Gierek.
Ostatecznie po kilku miesiącach rozmów, a następnie 
mediacji strony osiągnęły kompromis. – Przede wszystkim 
udało się przekonać zarząd, aby sprawiedliwie potraktował 
całą załogę, bo wszyscy pracownicy rzetelnie pracują na 
wynik fi nansowy fi rmy. Po drugie wynegocjowaliśmy też, 
że wyższe płace obowiązują od 1 stycznia tego roku 
– podkreśla Gierek. – To oznacza, że ta część załogi, która 
otrzymała w lutym np. podwyżki po 70 zł brutto, otrzyma 
wyrównanie do kwoty 135 zł brutto za pierwsze 8 miesięcy 
tego roku. Ta grupa, której w lutym prezes nie przyznał 
podwyżek, otrzyma pełne wyrównanie, licząc od 1 stycznia 
2016 roku. Z kolei te osoby, którym prezes w lutym 
dał podwyżki przewyższające 135 zł bruttu, otrzymają 
wyrównanie tylko za styczeń – wyjaśnia Gierek.
Węglokoks Energia Zespół Ciepłowni Przemysłowych w Rudzie 
Śląskiej zatrudnia blisko 170 osób. Przedsiębiorstwo jest 
częścią grupy Węglokoks Energia, w skład której wchodzą 
jeszcze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rudzie 
Śląskiej i Węglokoks Energia NSE w Brzeszczach. 

BG, NY



M
y walczymy 
dzisiaj o to, 
by górnictwo 
przetrwało ze 
względu na 

to, że jest potrzebne polskiej 
gospodarce i jest potrzebne 
tutaj na Śląsku – mówiła 
premier, podkreślając rolę 
górnictwa, bezpieczeństwa 
energetycznego kraju i nieza-
leżności gospodarczej Polski. 
Jednocześnie zwracała uwagę 
na konieczność reform w 
branży. – Czas, kiedy na górni-
ctwie bogacili się niektórzy, 
kiedy górnictwo było wyko-
rzystywane, gdy traciło polskie 
państwo, polskie górnictwo i 
górnicy, skończył się. W górni-
ctwie potrzebne są zmiany i 
reformy, i wy wiecie doskonale, 
że jeżeli tych zmian nie prze-
prowadzimy, to nie uratujemy 
polskiego górnictwa. Bo dzisiaj 
polskie górnictwo jest solą w 
oku również i wielu różnego 
rodzaju lobbies w Europie, 
i  trzeba o tym pamiętać 
– powiedziała Beata Szydło.

Pamiętać o najsłabszych
Nawiązując do rocznicy 
podpisania porozumienia w 
Jastrzębiu 3 września 1980 
podkreślała, że postulaty sprzed 
36. lat są dla rządu PiS „kanwą 
programową”. – Będziemy 
zawsze w swoich działa-
niach kierować się realizacją 
tego, na co oczekują polscy 
obywatele. W dialogu wpro-
wadzimy takie zmiany, które 
mają zapewnić wszystkim, a 
nie tylko wybranym elitom, 
to o co upomnieli się w 1980 
roku górnicy z Jastrzębia 
– o godne życie i godną pracę 
– zapewniła premier Szydło.

Podkreślała także, że tak 
jak „Anna Solidarność”, czyli 
Anna Walentynowicz trzeba 
zawsze stawać po stronie 
najsłabszych. – Dzisiaj obowiąz-
kiem polskiego państwa i 
nas wszystkich jest właśnie 
oddanie czci i podziękowanie 
wszystkim, każdemu kto miał 
odwagę stanąć po stronie 
prawdy – powiedziała Szydło. 
– Musimy pamiętać o wszyst-
kich bohaterach Sierpnia, nie 
tylko tych z pierwszych stron 
gazet. To jest nasz obowiązek 
– dodała premier.

Przyszłość Śląska
O przyszłość Śląska, górni-
ctwa i gospodarki regionu 
upomniał się przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności Dominik Kolorz, witając 
delegacją rządową na uroczy-
stościach w Jastrzębiu-Zdroju. 
Przypomniał obietnice walki 
o polski węgiel i o Śląsk, jakie 
składał rok wcześniej pod 
Pomnikiem Porozumienia 

Jastrzębskiego prezydent RP 
Andrzej Duda. – Solidarność 
chciała i chce być dla każdego 
rządu partnerem. Dla rządu 
pani Beaty Szydło również i 
proszę o to w imieniu Soli-
darności, żeby to partnerstwo 
było konstruktywne. My jako 
Solidarność śląsko-dąbrowska 
jesteśmy na Ślasku od tego, 
aby dbać o każde miejsce pracy 
i proszę o to, aby nie podej-
mować pochopnych decyzji 
o tym, aby zamykać jakie-
kolwiek kopalnie – apelował 
szef  ś ląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Podkreślił jednocześnie, że 
nie tylko górnictwo, ale cały 
region potrzebuje programu 
zmian i rozwoju. – Jesteśmy 
bardzo blisko uzgodnienia 
ponad podziałami politycz-
nymi programu zrównowa-
żonego rozwoju dla woje-
wództwa śląskiego. I wierzymy 
w to głębko, że ten program, 
który daje szansę nie tylko 
górnictwu, ale daje szansę na 
dobry rozwój województwa 
śląskiego, będzie przyjęty 
przez rząd Rzeczypospo-
litej – powiedział Dominik 
Kolorz. Zapowiedział, że 
14 września taki program 
przedstawi i zarekomen-
duje rządowi Wojewódzka 
Rada Dialogu Społecznego 
w Katowicach. – Myślę, że to 
najważniejszy dokument od 
dekady, który powstał tutaj 
na Ślasku z udziałem wszyst-
kich środowisk polityczno-

-społecznych i który naprawdę 
daje szansę dużego rozwoju 
dla całej śląskiej gospodarki. 
Zapraszam panią premier na 
posiedzenie Rady, żebyśmy 
mogli wspólnie ten dokument 
przyjąć – dodał szef śląsko-
-dąbrowskiej „S”.

Związek partnerem, 
a nie poplecznikiem
W wystąpieniu pod Pomni-
kiem Porozumienia Jastrzęb-
skiego przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda podkreślał, że „S” 
jest wobec rządu partnerem. 
– Dziś mówi się głośno, że 
związek zawodowy Solidarność 
to poplecznik obecnego rządu, 
że Solidarność to poplecznicy 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Związek zawodowy Solidar-
ność zawsze był niezależny, 
samorządny. Nigdy nie był i 
nie będzie żadnym popleczni-
kiem. Dla dzisiejszego rządu 
jest partnerem. To partnerstwo 
przynosi konkretne efekty. To, 
co nam się nie udało wynego-
cjować przez ostatnie osiem 
lat, wynegocjowaliśmy przez 
dziewięć miesięcy tego roku – 
powiedział przewodniczący. 
Za sukces uznał m.in. ustalenie 
minimalnej stawki godzinowej 
oraz wprowadzenie klauzul 
społecznych do prawa zamó-
wień publicznych. Zapowie-
dział, że Solidarność będzie 
domagała się obniżenia wieku 
emerytalnego oraz ograni-
czenia handlu w niedziele.

Solidarność w rozwiązywaniu 
problemów
Podczas uroczystości odczy-
tany został list prezydenta RP 
Andrzeja Dudy skierowany do 
uczestników obchodów. Prezy-
dent podkreślił w nim m.in., 
że Porozumienie Jastrzębskie, 
podobnie jak pozostałe poro-
zumienia sierpniowe, stało 
się fundamentem przemian 
w Polsce. – Prawa pracow-
nicze i społeczne wywalczone 
przez mieszkańców tego 
regionu są odtąd wspólnym 
udziałem wszystkich Polaków. 
To górnikom zawdzięczamy 

m.in. wolne soboty czy też 
równość i jednolitość w całym 
kraju świadczeń rodzinnych 
– przypomniał w liście prezy-
dent Andrzej Duda. – Wielo-
krotnie przyjeżdżałem tu do 
Was, aby wyrazić wdzięcz-
ność za odpowiedzialne 
myślenie o sprawach kraju, 
wyzwaniach polskiego górni-
ctwa i energetyki. Także, 
by okazać solidarność w 
rozwiązywaniu polskich 
problemów. Region tak dla 
Polski zasłużony ma prawo 
tej solidarności oczekiwać 
– napisał prezydent.

Najpierw człowiek, potem zysk
Uroczystości pod pomnikiem 
poprzedziła uroczysta msza św. 
koncelebrowana w kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła pod przewod-
nictwem biskupa pomocni-
czego archidiecezji katowi-
ckiej ks. bp. Marka Szkudły. W 
homilii bp Szkudło podkreślił, 
że porozumienia negocjowane 
w 1980 roku dotyczyły m.in. 
wolnych sobót i niedziel oraz 
dodatków za rozłąkę z rodzi-
nami dla tych, którzy z powodu 
podjętej pracy mieli z nimi 
ograniczony kontakt. Zwracał 
uwagę, że pamięć o wydarze-
niach z 1980 roku oznacza, 
że nie wolno się bać ustawiać 
wszystkiego we właściwych 
proporcjach i na właściwym 
miejscu w hierarchii wartości. 
– Najpierw człowiek, potem 
zysk, najpierw prawo do wspól-
noty rodzinnej, potem organi-
zacja pracy – powiedział biskup.

W obchodach wzięli udział 
m.in. uczestnicy strajków w 
Jastrzębiu-Zdroju z sierpnia 
1980 roku, sygnatariusze Poro-
zumienia Jastrzębskiego, dele-
gacja rządowa, przedstawiciele 
władz krajowych i regionalnych 
NSZZ Solidarność oraz komisji 
zakładowych związku, delegacje 
władz wojewódzkich i samo-
rządowych, parlamentarzyści 
oraz mieszkańcy Jastrzębia-
-Zdroju. W składzie delegacji 
rządowej obok premier Beaty 
Szydło byli m.in. minister 
energii Krzysztof Tchórzewski, 
wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski, wicemini-
ster rodziny, pracy i polityki 
społecznej Stanisław Szwed, 
wiceminister sprawiedliwości 
Michał Wójcik oraz minister 
sportu Witold Bańka.

AGNIESZKA KONIECZNY, 
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Nie pozwolę na to, by polskie górnictwo zostało zniszczone – podkreśliła premier Beata Szydło podczas 
odbywających się 3 września uroczystości 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i powstania 
NSZZ Solidarność. Zaznaczyła jednocześnie, że zmiany w górnictwie są konieczne, by mogło ono przetrwać.

W 36. rocznicę porozumienia 
o przyszłości Śląska i górnictwa

Foto: TŚD

Zawarte 3 września 1980 roku w Jastrzębiu-
-Zdroju porozumienie było trzecim, po 
gdańskim i szczecińskim, dokumentem 
podpisanym wówczas między władzą a 
strajkującymi robotnikami. 
W porozumieniu potwierdzono ustalenia gdań-
skie, zniesiono czterobrygadowy system pracy 
w górnictwie, który oznaczał konieczność pracy 
przez 7 dni w tygodniu. Władze zobowiązały się do 
przedstawienia projektu ustawy obniżającej wiek 
pracy w górnictwie. Kluczowym ustaleniem była 
też zapowiedź wprowadzenia od stycznia 1981 
roku wszystkich sobót wolnych i niedziel. Przed-
stawiciele rządu zgodzili się też na realizację wielu 
postulatów socjalno-bytowych, m.in. wprowadzenie 
pylicy płuc do wykazu chorób zawodowych.
Pierwszy strajk w Jastrzębiu rozpoczął się w 
nocy z 27 na 28 sierpnia 1980 roku w kopalni 
Manifest Lipcowy. Około tysiąca górników 

odmówiło podjęcia pracy na nocnej zmianie. 
Protest od początku miał przede wszystkim 
charakter solidarnościowy z robotnikami prote-
stującymi na Wybrzeżu. Do 21 postulatów 
gdańskich górnicy dołożyli własne. Śląskie 
strajki przyspieszyły negocjacje w Gdańsku 
i Szczecinie, i wpłynęły na kształt zawartych 
tam porozumień.
29 sierpnia do kopalni przyjechała delegacja 
rządowa. Tego samego dnia zastrajkowało 
dalszych siedem kopalń. Powołano pierwszy 
na Śląsku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
(MKS). Wkrótce w regionie strajkowało już 28 
kopalń i 28 innych zakładów.
2 września ok. 17.00 rozpoczęła się kolejna 
tura negocjacji między MKS i stroną rządową. 
3 września ok. 5.40 rano, po kilkunastu godzi-
nach negocjacji, podpisano liczące 29 punktów 
porozumienie, zwane od tego czasu jastrzębskim. 

Porozumienie Jastrzębskie 
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Związkowcy z Solidarności 
obawiają się, że celem Komisji 
Nadzoru Finansowego, która 
na początku sierpnia weszła 
do SKOK Jaworzno, może być 
nie restrukturyzacja kasy, lecz 
doprowadzenie do jej upad-
łości oraz przejęcia aktywów 
przez banki.

Ponad 4 tygodnie temu na 
drzwiach siedziby głównej 
jaworznickiego SKOK-u oraz 
55 punktów obsługi klienta 
znajdujących się w sześciu 
województwach pojawiła się 
informacja Komisji Nadzoru 
Finansowego o ustanowieniu 
zarządcy komisarycznego. W 
uzasadnieniu tej decyzji napi-
sano lakonicznie, że celem 
zarządcy „są działania na rzecz 
wzmocnienia spółdzielczej 
kasy poprzez wzrost efektyw-
ności działania i poprawę stan-
dardów zarządzania ryzykiem 
w oparciu o szczegółową weryfi -
kację sytuacji fi nansowej kasy”. 
Równocześnie klientów SKOK 
Jaworzno zapewniono, że kasa 
nadal będzie świadczyć usługi 
w dotychczasowym zakresie, a 

zgromadzone w niej depozyty 
są chronione przez Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny. – Nie 
kwestionujemy uprawnień 
kontrolnych Komisji Nadzoru 
Finansowego, ale powody wpro-
wadzenia zarządcy komisarycz-
nego do SKOK Jaworzno oraz 
działania podejmowane przez 
panią komisarz budzą spore 
wątpliwości. Obawiamy się, 
że w ich konsekwencji kasa 
przestanie istnieć, depozyty 
klientów zostaną przejęte przez 
banki, a nasi pracownicy stracą 
zatrudnienie – mówi Piotr Brożek, 
przewodniczący Solidarności w 
spółce Partner Finanse, należącej 
do SKOK Jaworzno. Podkreśla, 
że SKOK Jaworzno jest jednym 
z największych w Polsce. Obsłu-
guje ponad 120 tys. klientów i 
razem ze spółką Partner Finanse 
zatrudnia ponad 400 osób.

Celowe działanie?
Decyzja o wprowadzeniu 
zarządcy komisarycznego, 
odwołaniu zarządów SKOK 
Jaworzno i spółki Partner 
Finanse oraz zawieszeniu rady 

nadzorczej była zaskoczeniem 
dla wszystkich pracowników 
kasy. Piotr Brożek podkreśla, 
że działania podejmowane 
przez zarządcę komisarycznego 
wzbudziły niepokój nie tylko 
wśród pracowników, ale także 
wśród klientów. – Najpierw 
główną siedzibę w Jaworznie 
zamknięto na dwie godziny w 
ciągu dnia, co nie zdarzyło się 
przez 23 lata działalności kasy. 
Następnie pani komisarz ogra-
niczyła wypłaty z depozytów i 
na dwa dni wstrzymała wyda-
wanie decyzji o przyznawaniu 
kredytów. To wystarczyło, 
by część klientów wpadła w 
panikę i zaczęła wycofywać 
pieniądze. Na szczęście sytuacja 
się unormowała, teraz najważ-
niejsze jest dla nas odzyskanie 
zaufania naszych klientów, które 
zostało mocno nadszarpnięte 
– mówi związkowiec.

Bez odpowiedzi
Komisja Nadzoru Finanso-
wego nie chce komentować 
całej sprawy, nie udziela też 
konkretnych odpowiedzi na 

pytania dotyczące sytuacji w 
SKOK Jaworzno oraz powodów 
ustanowienia zarządcy komi-
sarycznego w kasie. – O spra-
wach nadzorczych dotyczących 
poszczególnych podmiotów 
nadzorowanych nie informu-
jemy, ze względu na prawny 
obowiązek zachowania tajemnicy 
chronionej, o której mowa w art. 
61a ustawy o SKOK. To oznacza, 
że nie możemy przekazać nic 
więcej ponad informacje zawarte 
w komunikacie na stronie – poin-
formował Maciej Krzysztoszek 
z Departamentu Komunikacji 
Społecznej KNF. Pytania doty-
czące zasadności wprowadzenia 
zarządcy komisarycznego do 
SKOK Jaworzno skierowali też 
do przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego Andrzeja 
Jakubiaka związkowcy z Solidar-
ności ze spółki Partner Finanse, 
ale od 22 sierpnia nie uzyskali 
na nie odpowiedzi.

Ten sam scenariusz
Pracownicy SKOK Jaworzno 
obawiają się, że kasa podzieli los 
innych SKOK-ów, dla których 

ustanowiono zarządcę komi-
sarycznego i które już nie 
istnieją. W zeszłym roku KNF 
weszła do SKOK Jowisz w 
Czeladzi, SKOK Skarbiec w 
Piekarach Śląskich oraz do 
SKOK im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego we Wrześni. – 
SKOK Jowisz upadł, Skarbiec 
został zawieszony, a SKOK 
im. Wyszyńskiego przejął 
Alior Bank. Żadnej z tych kas 
KNF nie naprawiła i nigdzie 
nie wprowadziła żadnego 
programu restrukturyzacyj-
nego – dodaje Piotr Brożek. 
Podobnie było także, ze SKOK 
im. św. Jana z Kęt, przejętym 
przez Alior Bank. O proble-
mach 18 tys. członków tej kasy 
z Pomorza na początku tego 
roku informowali dziennikarze 
Dziennika Bałtyckiego. – Alior 
Bank, który 1 września ubie-
głego roku przejął SKOK im. 
św. Jana z Kęt, zabrał się za 
odzyskiwanie wierzytelności. 
Wśród nich zaległych udziałów 
członkowskich. Zgodnie z 
ustawą o SKOK, powinny 
być one zwracane członkom 

po wystąpieniu z kasy. Bank 
jednak nie tylko nie zamierza 
nic oddawać, ale upomina się 
o zaległości – napisali dzienni-
karze Dziennika Bałtyckiego.

Jak informuje Piotr Brożek, 
do tej pory KNF wprowadziła 
zarządców komisarycznych do 
16 kas. W czterech z nich taki 
zarządca jeszcze działa, m.in. w 
SKOK Wybrzeże oraz w SKOK 
Wielkopolska, w siedmiu kasach 
ogłoszono upadłość, a pięć 
zostało przejętych przez banki. 

Rozgrywka polityczna?
W ocenie związkowców z 
Solidarności ustanowienie 
zarządcy komisarycznego w 
SKOK Jaworzno jest rozgrywką 
polityczną. Kadencja Andrzeja 
Jakubiaka, szefa KNF (wcześniej 
był wiceprezydentem Warszawy 
i współpracownikiem Hanny 
Gronkiewicz-Waltz) dobiegnie 
końca w październiku tego 
roku. Może później potrzebna 
będzie komisja śledcza, która 
przyjrzy się działalności KNF 
w ostatnich latach?

AGNIESZKA KONIECZNY

KNF zamknie kolejny SKOK?

Projekt ustawy jest już w Sejmie. 
Poparło go pół miliona Polaków
P

racownicy handlu 
czekają, by ta ustawa 
weszła w życie jak 
najszybciej – mówił 
Alfred Bujara, szef 

handlowej Solidarności i prze-
wodniczący Komitetu Inicja-
tywy Ustawodawczej podczas 
składania podpisów w Sejmie. 
Podkreślił, że zebranie tak 
dużej liczby podpisów jest 
wielkim sukcesem wszystkich 
środowisk, które zaangażo-
wały się w tę inicjatywę. – Ta 
ustawa ma poparcie społeczne. 
Polacy chętnie podpisywali się 
pod projektem, a jeszcze chęt-
niej robili to sami pracownicy 
handlu. Oni są przeciążeni pracą, 
już nawet nie chcą dodatku za 
pracę w niedziele. Chcą ten 
dzień spędzać z rodzinami 
– powiedział Bujara.

Zaznaczył też, że ograni-
czenie handlu w niedziele nie 
będzie oznaczało zwolnień 
pracowników sieci handlo-
wych, ponieważ niedobory 
kadrowe w tej branży sięgają 
ok. 20 proc. – Brakuje pracow-
ników w handlu. 8 lat kryzysu 
spowodowało, że pracodawcy 
zaniżyli koszty osobowe. Dzisiaj 
jeden pracownik wykonuje 
czynności, które wcześniej 
należały do obowiązków trzech 
osób – dodał.

Zaprzeczył też informacjom 
jakoby ograniczenie handlu w 
niedziele miało spowodować 

spadek obrotów sieci handlo-
wych. W ocenie Komitetu Inicja-
tywy Ustawodawczej wzrosną 
one o ok. 5 proc., ponieważ ludzie 
będą robili zakupy na zapas.

Bujara przypomniał, że przed-
stawiciele partii rządzącej wielo-
krotnie popierali ograniczenie 
handlu w niedziele. Marszałek 
Sejmu Marek Kuchciński 

zapewnił, że uczyni wszystko, 
by Sejm zajął się obywatelskim 
projektem ustawy. Podczas 
rozmowy z przedstawicielami 
Komitetu Inicjatywy Ustawodaw-

czej zapowiedział, że pierwsze 
czytanie projektu odbędzie się 
w Sejmie już w październiku.

2 września upłynął przewi-
dziany przepisami termin na 

złożenie projektu ustawy. By 
zajął się nim Sejm Komitet powi-
nien zebrać minimum 100 tys. 
podpisów. Inicjatorem obywa-
telskiego projektu ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele 
jest Krajowy Sekretariat Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność. W skład komitetu 
obok Solidarności weszły inne 
związki zawodowe, organizacje 
zrzeszające pracodawców z 
branży handlowej oraz stowarzy-
szenia i organizacje społeczne, 
w tym m.in. Związek Rzemiosła 
Polskiego, Akcja Katolicka, 
Polska Izba Paliw Płynnych i 
Polska Grupa Supermarketów.

W projekcie znalazły się 
liczne wyjątki dopuszczające 
handel w niedziele. Ma on 
być możliwy m.in na stacjach 
benzynowych, w piekarniach, 
sklepach usytuowanych na 
dworcach kolejowych i lotni-
skach czy w kioskach z prasą. 
Otwarte w niedziele będą mogły 
być również małe, osiedlowe 
sklepy pod warunkiem, że 
sprzedaż będą prowadzili ich 
właściciele. Projekt zakłada też  
m.in. ustanowienie siedmiu tzw. 
niedziel handlowych w ciągu 
roku. Sklepy mają być czynne 
m.in. w niedziele poprzedzające 
Boże Narodzenie oraz Wielkanoc 
oraz w okresach, w których 
organizowane są wyprzedaże.

AGNIESZKA KONIECZNY, 
ŁUKASZ KARCZMARZYK

Ponad 500 tys. osób poparło obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedziele. 2 września listy z ich 
podpisami zostały przekazane marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu. Teraz projektem ustawy musi zająć się Sejm. 

Foto: Marcin Żegliński/Tygodnik Solidarność 
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Fabryka elektrycznych autobusów, czołg IV generacji, innowacyjne projekty energetyczne, dobrze skomunikowana 
metropolia, szybka kolej i nowe miejsca pracy. To tylko część projektów zawartych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki 
rozwoju województwa śląskiego”. Opracowany na Śląsku program zostanie przedstawiony do akceptacji rządu 14 września.

Śląski pomysł na Śląskie 
Jak podkreśla Dominik 

Kolorz, przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego w 
Katowicach i szef śląsko-

-dąbrowskiej Solidarności, 
program powstał na Śląsku. 
To oddolna inicjatywa. Doku-
ment nie został opracowany 
przez władze centralne dla 
bieżących potrzeb politycznych i 
nie został przywieziony w teczce 
z Warszawy. Został stworzony 
własnymi siłami przez wszyst-
kich partnerów z Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w 
Katowicach. – Pracowaliśmy 
nad tym programem wspólnie, 
ponad podziałami. I marszałek 
województwa, który jest z PO, 
i wojewoda który reprezentuje 
rząd PiS, i związki zawodowe, i 
pracodawcy, również przedstawi-
ciele rzemiosła – mówi Dominik 
Kolorz. Każdy z partnerów 
wydelegował swojego reprezen-
tanta do opracowania wszech-
stronnego programu rozwoju 
regionu, który początkowo 
miał być nazwany „Kontraktem 
dla Województwa Śląskiego”, 
a teraz nosi nazwę „Porozu-
mienie na rzecz zintegrowanej 
polityki rozwoju województwa 
śląskiego”. Dokument  będzie 
przyjmowany w formie reko-
mendacji WRDS kierowanej 
do rządu podczas plenarnych 
obrad rady 14 września i ma się 
stać integralną częścią Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, nazywanej potocznie 
planem Morawieckiego.

Dobrze skomunikowana metropolia
Dokument jest podzielony na 
trzy zasadnicze obszary: rewi-
talizacja, reindustrializacja, czyli 
odbudowa i unowocześnienie 
przemysłu oraz metropolizacja 
infrastrukturalna. Pod tymi 
określaniami kryją się konkretne 
rozwiązania. W niektórych 
elementach korzysta on już 
z propozycji, które pojawiały 
się we wcześniejszych projek-
tach programów dla regionu i 
innych dokumentach, ale są 
one zmodyfi kowane. – Przy-
kładem jest chociażby szybka 
kolej Katowice-Pyrzowice, gdzie 
okazało się, że wcześniejszy 
projekt nie miał szans powo-
dzenia bo zakładano, że szybka 
kolej poruszałyby się z prędkością 
200 km/h, co w w praktyce na 
naszym trudnym terenie nie 

miałoby szans powodzenia w 
ciągu paru najbliższych dekad. 
Dlatego nasz projekt zakłada, że 
szybki pociąg Katowice-Pyrzo-
wice, będzie jeździł z prędkością 
120 km/h i ta linia zostanie 
zrobiona – mówi Dominik 
Kolorz. Dodaje, że dokument 
zawiera wiele projektów infra-
strukturalnych związanych z 
modernizacją już istniejących i 
budową nowych dróg. Chodzi 
m.in. o budowę równoległej 
nitki północnej do autostrady 
A4, bo już od dłuższego czasu 
wyraźnie widać, że przepusto-
wość A4 nie wytrzymuje obec-
nego natężenia ruchu i to już 
w praktyce nie jest autostrada. 
– Generalnie we wszystkich tych 
projektach chodzi o to, żeby 
infrastrukturalnie połączyć nasz 
region w jedną całość. Również 
jeśli chodzi o infrastrukturę 
kolejową, żeby było tak jak 
powinno w każdej normalnej 
metropolii, a taką przecież jest 
woj. śląskie. Żeby można było 
bez kłopotów dojechać np. z 
Wisły do Katowic, z Katowic do 
Rybnika czy z Rybnika do Często-

chowy, ale szczegóły będziemy 
przedstawiać już po 14 września 
– dodaje przewodniczący. 

Nowoczesna energetyka
W obszarze dotyczącym reindu-
strializacji znalazły się bardzo 
ciekawe projekty dotyczące 
nowych technologii. Jednym 
z nich jest modernizacja tzw. 
bloków 200 MW, których 
mamy w regionie 18. – My w 
programie będziemy propo-
nować konkretną już moder-
nizację bloku w elektrowni 
Łaziska i do pół roku komitet 
sterujący, który będzie nad tym 
programem czuwał i będzie 
odpowiedzialny za jego reali-
zację, wskaże, który z tych 
18 bloków 200 MW trzeba 
jeszcze modernizować. Bo 
trzeba wiedzieć, że w obecnym 
systemie energetycznym w 
związku z ekspansją odnawial-
nych źródeł energii, najbardziej 
opłacalne i najtańsze bloki 
energetyczne, które mogą funk-
cjonować w systemie przesyłu 
i dystrybucji to właśnie bloki 
200-400 MW – tłumaczy Kolorz.

Tanie i wygodne ogrzewanie
Jedną z rekomendacji ujętych 
w dokumencie jest też budowa 
elektrowni szczytowo-pompowej, 
niewykluczone że na terenie 
dawnej kopalni Dębieńsko. Jest 
też duży segment projektów 
związanych z kogeneracją ener-
getyki i ciepła. – Do tej pory był 
to obszar bardzo zaniedbany. 
Elektrownie produkują dużo 
ciepła, które kolokwialnie mówiąc 
jest wpuszczane w powietrze. 
Mamy propozycję zmian w 
funkcjonowaniu elektrowni w 
tym zakresie. Wiąże się to też z 
ograniczeniem tzw. niskiej emisji. 
Jednym z ważnych elementów 
tej propozycji jest idea, aby 
mieszkańcy naszego regionu 
mogli wreszcie tanio podłączyć 
się do sieci ciepłowniczej. Zamiast 
„hajcować” w kotle centralnego 
ogrzewania, mieć ciepło z sieci 
za porównywalne pieniądze 
– podkreśla przewodniczący. 

Czołgi i fabryka autobusów
Wśród szeregu obiecujących 
rekomendacji, dwie z pewnością 
wzbudzą spore zainteresowanie 

medialne. Pierwsza dotyczy 
odbudowy znaczenia na mapie 
polskiego przemysłu zbroje-
niowego Zakładów Mecha-
nicznych Bumary-Łabędy, 
bowiem tam właśnie ma być 
produkowany czołg IV gene-
racji, który może być jednym 
z najnowocześniejszych tego 
typu produktów wykorzysty-
wanych przez  wojsko z krajów 
będących w strukturach NATO. 
Druga to rekomendacja, aby 
na Śląsku w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego 
powstała fabryka autobusów 
elektrycznych, łącznie ze stacjami 
akumulatorów. – Autobusy 
byłyby ładowane nocą, bo wtedy 
zapotrzebowanie na energię 
jest niższe i jest ona tańsza. 
Wiemy, że np. Solaris produ-
kuje takie autobusy i kiedyś 
był chętny, aby taką fabrykę 
wybudować we wschodniej 
część kraju. Wydaje się, że ten 
pomysł ma szansę powodzenia 
u nas. Liczymy, że władze woje-
wódzkie i samorządy będą w tym 
projekcie uczestniczyć i liczymy, 
że stworzą system zachęt dla 

przedsiębiorstw komunikacji 
publicznej do kupna takich 
pojazdów i korzystania z nich 
– zaznacza przewodniczący.

Rewitalizacja, czyli miejsca pracy
Opracowany w ramach prac 
WRDS dokument proponuje 
zupełnie inne podejście niż 
dotychczas do kwestii tzw. 
rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych. – Do tej pory rewi-
talizację kojarzono z sadzeniem 
drzewek, tworzeniem parków i 
tzw. terenów rekreacyjnych na 
obszarach poprzemysłowych. W 
naszej koncepcji, która jest ściśle 
związana z ideą reindustrializacji 
i budowy nowoczesnego prze-
mysłu w regionie, tereny prze-
znaczone do rewitalizacji mają 
być pod nadzorem tzw. operatora 
rewitalizacyjnego, który na bazie 
zachęt podatkowych gruntowych 
ma tworzyć tam miejsca pracy 
i to nie w fi rmach usługowych, 
ale w fi rmach przede wszystkim 
produkcyjnych – podkreśla 
Dominik Kolorz.

Bank dla Śląska
Kluczową kwestią dla losów 
„Porozumienia na rzecz zinte-
growanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego” jest 
poziom środków na inwestycje 
rekomendowane w dokumencie 
i sposób ich fi nansowania. – Jeśli 
chodzi o pieniądze na realizację 
naszych rekomendacji, to w 
jakiejś części znajdują się one już 
w tzw. planie Morawieckiego. I tu 
chciałbym wyraźnie podkreślić, 
że to po naszych usilnych stara-
niach, i są to staranie zarówno 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności, 
jak i obecnego rządu, uzyska-
liśmy delegację do realizacji tego 
programu dla Śląska w ramach 
programu Morawieckiego. 
Jesteśmy jedynym regionem 
w kraju, o którym w strategii 
wicepremiera wyraźnie mówi 
się, że musi mieć swój własny 
program rozwoju – podkreśla 
Dominik Kolorz. Co do pozo-
stałych źródeł finansowania 
programu dla regionu nie chce 
jeszcze przedstawiać szczegółów, 
ale wskazuje, że podczas prac 
nad projektem pojawiła się 
propozycja utworzenia Śląskiego 
Banku Inwestycyjnego, ale 
żeby ten pomysł zrealizować 
potrzebne jest mocne zaanga-
żowanie rządu.

GRZEGORZ PODŻORNY

NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Projekty infrastrukturalne stanowią istotną część „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”
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i Europy oraz ambasadorem Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej rozmawiała Agnieszka Konieczny

Krwi może potrzebować każdy
Na pewno otrzymuje Pan 
wiele propozycji dotyczących 
wsparcia różnego rodzaju 
kampanii społecznych i nie 
na wszystkie znajduje Pan 
czas. Jeśli chodzi o promocję 
krwiodawstwa, zawsze można 
na Pana liczyć. Dlaczego?

–  S ą  r z e c z y  w a ż n e  i  
ważniejsze, ale nie ma nic 
cenniejszego niż krew i nic 
prostszego od jej przeka-
zania. Dlatego chętnie odpo-
wiadam na prośby dotyczące 
promocji krwiodawstwa i 
cenię osoby, które organizują 
tego typu akcje. Agatę Mróz-
-Olszewską miałem przyjem-
ność poznać osobiście. W 
działalność Fundacji jej imienia 
zaangażowałem się zatem 
ze względów społecznych, 
które nie podlegają dyskusji, 
ale wiąże się ona dla mnie z 
dawką osobistych emocji.
Defi cyty krwi najbardziej są 
widoczne podczas wakacji, 
ale zapotrzebowanie na nią 
systematycznie wzrasta, co 
jest związane z rozwojem 
medycyny. W jaki sposób 
powinniśmy przekonywać 
Polaków do tego, że warto 
dzielić się krwią? 

– Niedawno wspierałem 
akcję krwiodawstwa zorganizo-
waną w Rzeszowie pod hasłem 
„Bez pół litra można żyć”. 
Bardzo mi się ono spodobało, 
chociaż na początku się z niego 
śmiałem, to jednak zapadło 
mi w pamięć. Krwiodawstwo 
wciąż jest mało zrozumiałe dla 
większości z nas. Nie zawsze 
uświadamiamy sobie, że dar 
krwi jest w zasięgu każdego 
z nas, bez względu na to, czy 
jesteśmy bardziej, czy mniej 
zamożni. Jeżeli do kogoś nie 
docierają argumenty związane 
z drugim człowiekiem, to niech 
pomyśli o sobie samym, bo za 

chwilę jemu także krew może 
być potrzebna. Najczęściej 
nam się wydaje, że tragedie 

nas nie dotyczą, że dotykają 
innych i dzieją się gdzieś 
obok, aż do czasu...

Być może statystyki rozbudzą 
tę świadomość. Podczas jednej 
akcji można zebrać kilkana-

ście litrów krwi, w wyjąt-
kowych wypadkach ponad 
30. Tymczasem tylko jedna 
osoba, u której dojdzie do 
komplikacji podczas operacji 
tętniaka, potrzebuje jej od 
kilku do kilkunastu litrów...

– Wydaje nam się, że medy-
cyna czy biotechnologia mogą 
czynić cuda. Istniejące substy-
tuty krwi mogą pomagać tylko 
częściowo. Prawdziwej krwi 
nic nie zastąpi. Jeśli mamy do 
czynienia ze skomplikowa-
nymi przypadkami i potrzeba 
kilku litrów krwi, to nawet 
trudno sobie wyobrazić, jak 
wielu ludzi dobrej woli jest 
potrzebnych, by ją oddać.
W Polsce zarejestrowanych jest 
ok. 2,8 mln honorowych krwio-
dawców, ale krew aktywnie 
oddaje tylko 25 proc. z nich...

– 2,8 mln krwiodawców to 
wcale nie jest mało. Trzeba 
tylko ciągle mówić o tym, jak 
wiele osób choruje i potrzebuje 
krwi. Jesteśmy społeczeństwem 
działającym akcyjnie. Gdy jest 
w miarę normalnie, nie odczu-
wamy wielkiego zagrożenia, 
a nikt nie przypomina nam 
o problemach, to zostajemy 
w domach. Chociaż trzeba 
podkreślić, że to się zmienia. 
Równolegle do krwiodawstwa 
podnosi się temat jeszcze 
bardziej skomplikowany, jakim 
jest oddawanie organów do 
przeszczepów. 
Co jeszcze należałoby zmienić, 
może po stronie prawnej, by 
więcej osób zdecydowało się 
na zostanie krwiodawcą?

– Medycyna publiczna bywa 
trudno dostępna, dostęp do 
niej nie jest równy. Być może 
osoby oddające krew powinny 
być bardziej zauważane w 
systemie ochrony zdrowia, 
posiadać pewne przywileje. 
One może tego nie oczekują, 

ale może byłyby bardziej 
zmotywowane, gdyby mogły 
liczyć na szczególne trakto-
wanie, gdyby otrzymywały 
coś więcej, niż tylko zwol-
nienie z pracy.
A może bariery leżą po stronie 
pracodawców, podobno są 
takie dni, w których niechętnie 
patrzą oni na krwiodawców, 
np. poniedziałki i piątki. Osoby 
oddające krew mogą obawiać 
się swoich przełożonych?

– Wiele zależy od sprawnej 
komunikacji. Jak pracodawca 
ma zaplanowaną pracę i z 
zespołu nagle wypadnie kilka 
osób, to mimo szczytnego celu, 
może to budzić jego frustrację. 
Dlatego dobrze byłoby, gdyby 
fakt oddania krwi nie był 
dla niego zaskoczeniem. To 
przecież można uzgodnić 
wcześniej. Oddawanie krwi 
nie może być tylko sprawą 
osobistą, ono ma znacznie 
szerszy wymiar. Są też tacy 
pracodawcy, którzy do tego 
zachęcają i potrafi ą planować 
akcje krwiodawstwa wraz z 
pracownikami.
Mamy problemy nie tylko ze 
zgromadzeniem wystarcza-
jącej ilości krwi, ale także 
leków krwiopochodnych. 
Polska jest jednym z niewielu 
dużych państw europejskich, 
które nie posiada własnej 
fabryki osocza i musi je 
kupować za granicą… 

– Nie jestem w tej dzie-
dzinie ekspertem, ale mam 
nadzieję, że taka fabryka w 
Polsce powstanie. To są także 
nowoczesne technologie i 
miejsca pracy. Nie wiem, czy 
nas na to stać. Na to pytanie 
powinni odpowiedzieć poli-
tycy i inwestorzy. W moim 
odczuciu nie stać nas na to, 
by fabryki osocza w naszym 
kraju nie było.

Foto: Robert Korzeniowski – zbiory własne

Jeśli kolonie, to tylko z Fundacją
41 turnusów kolonijnych dla 
2471 podopiecznych zorga-
nizowała w minione wakacje 
Fundacja Na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy. Letni wypo-
czynek dzieci spędzały nad 
morzem i w górach. 

– Wszyscy nasi podopieczni 
wrócili zdrowi, szczęśliwi i 
opaleni. Nasze kolonie od lat 
cieszą się bardzo dobrą opinią. 
Dzieci mieszkają w ośrodkach 
o wysokim standardzie, zapew-
niamy im pełne bezpieczeństwo 
i ciekawy program. Kolonie są 
też bardzo atrakcyjne cenowo. 
Każde dziecko z podstawówki 
otrzymuje dofi nansowanie od 
150 do 400 zł. Dzieci z ośrodków 
wychowawczych i z rodzin 
najuboższych wyjeżdżają na 
kolonie bezpłatnie – informuje 
Wioletta Sznapka, kierownik 
Fundacji im. Grzegorza Kolosy. 

W tym roku koloniści 
odpoczywali m.in. w ośrod-
kach w Istebnej, Jaworzynce, 

Międzybrodziu Bialskim, 
Zakopanem, Darłówku, Dziw-
nowie i Chłapowie. Opieko-

wała się nimi profesjonalna 
kadra wychowawców. – Nasi 
wychowawcy jak zawsze 

spisali się na medal. Lato 
było trochę kapryśne, a oni 
zadbali o to, by dzieci się nie 
nudziły. Świetnie zrealizo-
wali również nasz program 
profilaktyki zdrowotnej 
oraz edukacji ekologicznej 
i przyrodniczej – podkreśla 
Wioletta Sznapka. 

Ten program Fundacja im. 
G. Kolosy realizuje już od kilku 
lat. Przedsięwzięcie finan-
sowo wspiera Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. W tym roku katowicki 
WFOŚiG przekazał na ten cel 
dotację do kwoty 600 tys. zł. 
– Delegacja z WFOŚiG często 
odwiedza nasze ośrodki. W 
tym roku przyjechała na 
kolonie w Jaworzynce. Nasi 
goście byli pod wrażeniem, 
bo dzieci zaprezentowały 
im świetny program arty-
styczny, m.in. pokaz mody 

ekologicznej i bajkę o Czer-
wonym Kapturku w wersji 
ekologicznej – opowiada 
kierownik Fundacji. 

Podczas kolonii atrakcjami 
dla dzieci były też dysko-
teki, kina plenerowe oraz 
wieczorne kąpiele pod okiem 
ratowników w oświetlonych 
basenach z podgrzewaną 
wodą. – Dodatkową frajdę 
przygotowaliśmy dla kolo-
nistów w Zwardoniu. Tam 
m.in. przebywały dzieci z 
rodzin najuboższych. Nasi 
podopieczni mieli okazję 
zjeść obiad w karczmie. Każde 
dziecko zostało potraktowane 
jak gość specjalny – mówi 
Wioletta Sznapka. 

Tegoroczną akcję letnią 
Fundacja im. G. Kolosy zorga-
nizowała już po raz 25. Do tej 
pory na kolonie z Fundacją 
wyjechało 85 tys. dzieci. 

BEA

Foto: TŚD
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Wynagrodzenie z tytułu 
służebności przesyłu – część I 
Z

godnie z 3052 § K.c. z 
tytułu służebności prze-
syłu uprawnionemu 

przysługuje „odpowiednie 
wynagrodzenie” w zamian 
za ustanowienie służebności 
przesyłu. Ustawodawca posłużył 
się więc bez wątpienia klauzulą 
generalną, a mianowicie „odpo-
wiednim wynagrodzeniem”, 
nie wskazując jednocześnie w 
samej ustawie, jakie kryteria, 
okoliczności mają być uwzględ-
niane przy wyliczaniu przed-
miotowego wynagrodzenia. 
W celu ustalenia wysokości 
przedmiotowego świadczenia 
pieniężnego niezbędne jest 
więc indywidualne określenie  
każdego konkretnego przy-
padku (tak: prof. dr hab. E. 
Gniewek, prof. dr hab. Piotr 
Machnikowski, Kodeks cywilny. 
Komentarz, Warszawa 2016). 
Co więcej, w doktrynie aktu-
alny jest pogląd, iż należy 
uwzględnić zakres ograniczeń 
własności nieruchomości i 
powodowanych uciążliwości 
dla właściciela nieruchomości, 
a to z kolei zależy zaś z jednej 
strony od rodzaju, rozmiaru, 
położenia, właściwości i sposobu 
eksploatacji urządzeń prze-
syłowych, a z drugiej strony 
od rodzaju, przeznaczenia i 
powierzchni nieruchomości 
dotkniętej ograniczeniami  (tak: 
prof. dr hab. E. Gniewek, prof. 
dr hab. Piotr Machnikowski, 
Kodeks cywilny. Komentarz, 
Warszawa 2016). Powyższe 
zostało również potwierdzone 
w Postanowieniu Sądu Najwyż-
szego z dnia 27 lutego 2013 r., w 
sprawie oznaczonej sygnaturą 
akt  IV CSK 440/12. Nadto, Sąd 
Najwyższy w wyżej wskazanym 
orzeczeniu wyraźnie wskazał, 
iż przy ustalaniu wysokości 
wynagrodzenia w sprawie 
o ustanowienie służebności 
przesyłu, wynagrodzenianie 
to „powinno odpowiadać 

wartości świadczenia spełnio-
nego przez właściciela nieru-
chomości obciążonej na rzecz 
podmiotu uprawnionego w 
ramach służebności lub osiąg-
niętej przez niego korzyści. Za 
odpowiednie wynagrodzenie 
może być uznane takie, które 
będzie stanowić ekwiwalent 
wszystkich korzyści, jakich właś-
ciciel nieruchomości zostanie 
pozbawiony w związku z jej 
obciążeniem. Indywidualizo-
wany w konkretnej sprawie 
sposób obliczenia wynagro-
dzenia powinien uwzględniać 
po stronie właściciela: charakter 
nieruchomości – położenie, 
rodzaj, rozmiar, kształt – jej 
społeczno-gospodarcze prze-
znaczenie ujęte w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego, albo w studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego, a w ich braku właściwości 
terenu i sposób korzystania z 
nieruchomości sąsiednich, utratę 
pożytków, zakres ograniczenia 
w prawie rozporządzania, 
swobodnego decydowania o 
przeznaczeniu nieruchomości, 
zagospodarowania jej, zakres i 
sposób ingerencji przedsiębiorcy 
oraz pozbawienia władztwa 
nad nią, sposób przebiegu 
urządzeń, trwałość i nieodwra-
calność obciążenia w dłuższej 
perspektywie oraz uciążliwość 
ustanowionego prawa. […] Z 
uwagi na faktyczną niemożność 
wyliczenia wynagrodzenia 
w oparciu o korzyści uzyski-
wane przez przedsiębiorcę, na 
którego działalność wpływa 
również korzystanie z cudzej 
nieruchomości, trzeba określić 
je z perspektywy interesów 
ekonomicznych właściciela 
nieruchomości”. 

Co więcej, wysokość wyna-
grodzenia z tytułu ustano-
wienia służebności przesyłu na 
podstawie art. 3052 K.c. powinna 

uwzględniać przede wszystkim 
spadek wartości użytkowej 
nieruchomości, która będzie 
obciążona taką służebnością 
oraz jego trwały charakter 
(tak: dr hab. K. Osajda, Kodeks 
cywilny. Komentarz, Warszawa 
2016, a także wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 3 lutego 
2010 r., w sprawie oznaczonej 
sygnaturą akt II CSK 444/09). 

Aktualna linia orzecznicza 
wskazuje również, iż istotnym 
czynnikiem, który powinien być 
uwzględniany przy ustalaniu 
wysokości wynagrodzenia 
za ustanowienie służebności 
przesyłu, jest zakres możliwości 
korzystania z nieruchomości 
mimo umieszczenia pod jej 
powierzchnią, na jej powierzchni 
lub nad nią urządzeń przesy-
łowych (tak: uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 24 lipca 
2013 r., w sprawie oznaczonej 
sygnaturą akt  III CZP 36/13).  
Powyższe potwierdza również 
prof. K. Pietrzykowski w swoich 
licznych publikacjach, który 
podkreśla, iż ustalając wyna-
grodzenie, należy mieć na 
względzie wpływ obciążenia i 
usytuowania na nieruchomości 
urządzeń, na jej wartość, uciąż-
liwość dla właściciela w zakresie 
prawidłowej eksploatacji rzeczy 
w ramach wykonywania jego 
prawa, przeznaczenie nieru-
chomości oraz sposób korzy-
stania z urządzeń przesyło-
wych i ich charakter (wielkość, 
wpływ ich funkcjonowania 
na otoczenie, przeznaczenie) 
(tak: K. Pietrzykowski, Kodeks 
Cywilny. T. I. Komentarz art. 
1-44910, Warszawa 2015). 

Celem podsumowania wyżej 
wskazanego zagadnienia, należy 
wskazać, iż wynagrodzenie 
ma odpowiadać wartości 
świadczenia spełnionego na 
rzecz strony obowiązanej 
do jego zapłaty lub korzyści, 
którą obowiązany uzyskał w 

związku ze świadczeniem speł-
nionym wzajemnie. Ponadto, 
wynagrodzenie „powinno 
stanowić ekwiwalent wszyst-
kich korzyści, których właści-
ciel nieruchomości zostanie 
pozbawiony w związku z jej 
obciążeniem. Powinno ono 
też pokryć wszystkie niedo-
godności, jakie w przyszłości 
dotkną właściciela obciążonej 
nieruchomości w związku z usta-
nowieniem służebności” (tak: 
postanowienie Sądu Najwyż-
szego z dnia 8 lutego 2013 r., w 
sprawie oznaczonej sygnaturą 
akt IV CSK 317/12). Wyraźnego 
podkreślenia wymaga fakt, iż
w orzecznictwie trafnie przyj-
muje się też, że wynagrodzenie 
powinno być ustalane każdo-
razowo indywidualnie i dosto-
sowane do okoliczności istot-
nych w danej sprawie oraz 
stanowi świadczenie niemające 
charakteru odszkodowawczego 
(tak również: Postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 9 
października 2013 r.,w sprawie 
sygnaturą akt V CSK 491/12). 

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 
niewielkie ramy objętościowe 
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 szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138 lub 32 4781700. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się z 
ofertą CDO24 na stronie inter-
netowej www.cdo24.pl.
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Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

MAGDALENY ROSY
Rodzinie i Bliskim

składają
związkowcy 

z zagłębiowskiej Solidarności

27 sierpnia w Stanach Zjed-
noczonych zmarł Wojciech 
Marusieński, członek Solidar-
ności w Hucie Katowice. Na 
przełomie sierpnia i września 
1980 roku uczestnik rozmów 
z Komisją Rządową. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego 
uczestnik strajku okupacyj-
nego w tym zakładzie.
Wojciech Marusieński urodził 
się 15 grudnia 1954 roku w 
Zawierciu. W 1976 roku ukończył 
Techniczne Zakłady Naukowe 
Górnictwa Rud w Częstochowie 
i został zatrudniony w Hucie 
Katowice na Wydziale Walcowni 
P-II. Pod koniec sierpnia 1980 
roku był jednym z organizatorów 
strajku oraz uczestnikiem rozmów 
z Komisją Rządową.
Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego przyłączył się do strajku 
okupacyjnego w hucie i wszedł 
w skład komitetu strajkowego. 
– Wojtek objął przywództwo 
na wydziale walcowni i wziął 

całkowitą odpowiedzialność za 
podległą mu jednostkę i straj-
kującą załogę. 23 grudnia, po 
poddaniu strajku, chcąc uniknąć 
rozlewu krwi oraz represjonowania 
kolegów, wynegocjował z komi-
sarzem wojskowym bezpieczne 
wyjście jego ludzi z wydziału. 
W zamian zobowiązał się do 
dobrowolnego oddania w ręce 
aparatu bezpieczeństwa i ponie-
sienia kary. Zachował się jak 
prawdziwy lider – wspomina 
Jacek Zommer z Solidarności 
Huty Katowice.
2 stycznia 1982 roku Sąd Woje-
wódzki w Katowicach skazał Maru-
sieńskiego na 7 lat więzienia. W 
sierpniu 1983 roku, ze względu 
na chorobę dziecka, władze 
komunistyczne zezwoliły mu na 
przerwę w odbywaniu kary, a 
następnie skłoniły do wyjazdu 
za granicę. Do Stanów Zjed-
noczonych wyemigrował wraz 
z rodziną w lutym 1984 roku. 

AK

Odszedł Wojciech Marusieński

W wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MAGDALENY ROSY
byłej przewodniczącej Solidarności w spółce
Saia Burgess Poland w Dąbrowie Górniczej.

Pogrążonej w bólu

Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu
Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ Solidarność Bitron Poland

przekazuje
przewodnicząca Izabela Będkowska

Wspomnienie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» NA WIEŚĆ O TEM, ŻE JAKOWEŚ 
WARCHOLSTWO w Sejmie się pleni i 
na godność oraz stolec marszałkowski imć 
Kuchcińskiego zamachnąć się odważa, 
Naczelnik ostawił Sulejówek na trzy 
pacierze i na Wiejską wyruszył z odsieczą 
dla wiernego druha. Wszedłszy na 
trybunę sejmową jednym cięciem usiekł 
marszałków sejmu poprzedniego, a jednego 
ugodził z fi nezyją szczególną, chwaląc i 
jednocześnie mordując tym samym jego 
reputacyję w obozie rokoszan. Poczem do 
Sulejówka z tej zbrojnej wycieczki powró-
ciwszy, z ukontentowaniem przyglądał 
się zamięszaniu, jakie swym fi nezyjnym 
cięciem wywołać raczył.

» CO AUTOR MIAŁ NA MYŚLI, pisząc 
powyższe zdania? To opis współczesnych 
wydarzeń. Prezes całej Polski podczas debaty 
na temat wniosku platformersów o odwo-
łanie marszałka Kuchcińskiego powiedział 
adwersarzom z PO, co następuje: „Było 
pięcioro marszałków Sejmu za czasów 
waszych rządów. Muszę powiedzieć, że 
jeden z nich zachowywał się mniej więcej 
przyzwoicie. Siedzi tutaj naprzeciwko mnie 
marszałek Schetyna. Cała reszta to było 
jedno wielkie nieszczęście”. Pocałunek 
śmierci w mistrzowskim wykonaniu. To 
powszechna ocena. Tylko jeden jedyny 
Grzegorz podobno wciąż się zastanawia, 
czy to dobrze, czy źle, że Jarosław go tak 
mniej więcej pochwalił.

» DUŻO MNIEJ UDANĄ SZARŻĘ 
zaliczyli szefowie resortu spraw zagra-
nicznych i spraw wewnętrznych. Po 
kolejnym sygnale, że w Wielkiej Bryt-
fanii Angole naszych biją, udali się do 

Londynu z interwencją. Brytole średnio 
się przejęli wizytą i kurtuazyjne obiecali, 
że „będą się przyglądać śledztwom” w 
sprawie morderstwa i pobicia naszych 
rodaków w miejscowości Harlow i będą 
się „przyglądać mediom, które atakują 
Polaków”. Nie wiemy, na co liczyli obaj 
ministrowie, ale polecamy ponowną 
lekturę podręczników historii opisu-
jącą losy sojuszu Polaków z Brytolami 
z 1939 roku. Wtedy też wyspiarze się 
przyglądali. I proponujemy, aby w skład 
ewentualnej kolejnej delegacji weszli 
Byku, Siwy, Chudy i Seba, i od razu udali 
się do Harlow na spotkania bilateralne.

» A NA KONIEC O RADNYM PIS Z 
POZNANIA, który nazywa się Michał 
Grześ. Jak doniósł Super Express, pan radny 

bardzo nie lubi dyrektorki miejscowego 
zoo i w sumie złożył już 23 interpelacje 
do prezydenta w sprawie funkcjonowania 
ogrodu. Najsłynniejsza dotyczyła orientacji 
seksualnej słonia Ninio, który w jego opinii 
jest gejem i woli spędzać czas z samcami, 
a samice bije trąbą. – Mieliśmy mieć stado 
słoni, a skoro Ninio woli kolegów od kole-
żanek, to w jaki sposób spłodzi potomstwo? 
– troskał się radny. Teraz zainteresowała go 
hodowla w zoo zagrożonych wyginięciem 
lampartów perskich. Grześ argumentuje, 
że pomysł takiej hodowli lampartów 
wymyślił rosyjski rząd i popiera Putin, 
a więc poznańskie zoo hodując te koty 
wspiera Putina. Fajne, nie? Gdyby Grześ 
trafił do Sejmu, to Petru dorobiłby się 
godnego konkurenta.

PODRÓŻNNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Dziadek dał wnuczce 100 zł. 
Matka obserwuje córkę i mówi:
– Podziękuj ładnie dziadziusiowi, 
Zosiu.
– A co mam powiedzieć?
– Na przykład tak, jak mamusia 
zawsze mówi do taty, gdy tato 
daje mamusi pieniążki.
– Czemu tak mało?!

***
Ojciec piątki dzieci wygrał fajną 
zabawkę na loterii. Przyszedł do 
domu, zawołał swoje dzieciaki 
i spytał, które z nich powinno 
otrzymać prezent:
– Kto jest najbardziej posłuszny? 
– spytał. – Kto nigdy nie pyskuje 
mamie? Kto robi wszystko, co każe?
Pięć głosików odpowiedziało 
jednocześnie:
– Dobra, tato, możesz zatrzymać 
zabawkę.

***
Lekcja geografi i. Pani pyta: 
– Dzieci, co jest stolicą Holandii? 
– Amsterdam! 
– A co jest stolicą Francji? 
– Paryż! 
– A co jest stolicą Hiszpanii? 
– Madryt! 
– Dzieci, a co jest stolicą Angoli? 
Tylko Jasio podnosi rękę w górę. 
– No, Jasiu, co jest stolicą Angoli? 
– Londyn?!

***
Na witrynie sklepu:
Szanowni klienci! W związku 
z dużą liczbą pytań o RABAT, 
uprzejmie informujemy, że jest to 
stolica Maroka.

Do lekarza przychodzi pacjent z 
zaburzeniami erekcji. Doktor bada 
go, po czym mówi: 
– To poważna sprawa, ale możemy 
przywrócić panu sprawnosć seksu-
alną. Do wyboru ma pan dwie 
możliwosci. Po pierwsze, może 
pan poddać się serii bolesnych 
zabiegów, które trwają około 
miesiąca, a ich koszt wynosi 
około 5 tysięcy złotych. Druga 
możliwosć to jeden duży, ale 
drogi zabeg, za który zapłaci pan 
10 tysięcy. Powinien pan isć do 
domu przedyskutować to z żoną. 
Na drugi dzień pacjent wraca. 
– I co państwo postanowili? 
– pyta lekarz. 
– Remontujemy kuchnię…

***
Żona do męża: 
– Co byś zrobił, gdybyś zastał 
mnie w łóżku z innym mężczyzną? 
– Wyrzuciłbym przez okno jego i 
jego laskę... 
– Jaką laskę? 
– Białą. Taką, co niewidomi 
używają... 

***
Późna noc. Pijany mąż wraca 
do domu, cała gęba w szmince 
i pudrze, na progu żona go pyta:
– Co to ma znaczyć?!
– Kochanie, nie uwierzysz, pobiłem 
się z klaunem...

***
Nauczycielka pyta dzieci: 
– Które z was chodziło po Tatrach? 
Jasiu na to: 
– Zależy po ilu. 
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