
T
o porozumienie daje 
większe gwarancje 
w obszarze stabil-
ności zatrudnienia 
i wysokości wyna-

grodzeń dla pracowników obu 
spółek. Daje też szansę na to, 
że kopalnie, które w poprzed-
niej wersji porozumienia miały 
zakończyć wydobycie jeszcze 
w tym roku, będą mogły funk-
cjonować dłużej. Chodzi 
o kopalnie Śląsk i Wieczorek 
– poinformował po zakończeniu 
obrad WRDS przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
i członek prezydium WRDS 
Dominik Kolorz.  – Szkoda, że 
zgodnie z propozycją Solidar-
ności rozmów o fuzji PGG z 
KHW nie rozpoczęto w ramach 
WRDS wcześniej – dodał. 

Porozumienie społeczne 
w sprawie warunków przyłą-
czenia Katowickiego Holdingu 
Węglowego do Polskiej Grupy 
Górniczej uzupełnione o 
ustalenia podjęte podczas 
posiedzenia WRDS podpisano 
1 marca w siedzibie PGG. 
27 lutego dwa związki zawo-
dowe działające w KHW 
złożyły podpisy pod wcześ-
niejszą, mniej korzystną dla 
pracowników wersją tego 
dokumentu. Jak podkreśla 
Piotr Bienek, wiceprzewod-
niczący Solidarności w KHW 
ta decyzja dwóch central 
związkowych utrudniła dalsze 

negocjacje ze stroną rządową 
oraz z zarządami obu spółek. 
– Nie jesteśmy do końca 
zadowoleni z tego porozu-
mienia, choć na pewno jest 
ono lepsze, niż było wcześ-
niej. Chcieliśmy uzyskać 
korzystniejsze warunki dla 
pracowników i była na to 
szansa. Niestety dwa związki 
podpisały wcześniejszą wersję 

tego dokumentu, co sprawiło, 
że nasza sytuacja przed rozmo-
wami w ramach WRDS była, 
delikatnie mówiąc, bardzo 
trudna – powiedział Bienek 
1 marca po podpisaniu osta-
tecznej wersji porozumienia. 

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia pracownicy KHW 
przechodząc do Polskiej Grupy 
Górniczej, będą wynagradzani 

według zasad obowiązujących 
w Grupie. W ciągu najbliższego 
roku w powiększonej PGG 
ma zostać wynegocjowany 
nowy układ zbiorowy pracy. 

Podczas obrad WRDS udało 
się włączyć do porozumienia 
gwarancje zarządu PGG, 
że przez najbliższy rok nie 
zmieni jego zapisów regu-
lujących warunki płacy i 

pracy załóg. – To jest wzmoc-
nienie pozycji pracowników. 
To była dobra propozycja 
strony społecznej, w szcze-
gólności Solidarności. Zarząd 
PGG po jej przeanalizowaniu 
złożył zobowiązanie, że te 
gwarancje zostaną utrzymane 
w całości – powiedział 1 marca 
Grzegorz Tobiszowski, wice-
minister energii. 

Kolejna kwestia uzgodniona 
podczas obrad Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego 
dotyczy przyszłości kopalni 
Śląsk i Wieczorek. W ciągu 
najbliższych dwóch tygodni 
ma zostać powołany zespół, 
który przeanalizuje możliwość 
dalszego funkcjonowania tych 
kopalń. W przypadku kopalni 
Śląsk pojawiła się propozycja 
strony związkowej dotycząca 
połączenia tego zakładu z 
należącą do PGG kopalnią 
Ruda Ruch Halemba. 

Porozumienie ze stroną 
społeczną w sprawie fuzji 
spółek węglowych otwiera 
drogę do rozpoczęcia rozmów 
z inwestorami oraz instytu-
cjami fi nansowymi będącymi 
wierzycielami KHW i PGG. 
Pierwsze spotkania z udziałem 
przedstawicieli resortu energii 
i zarządów obu spółek węglo-
wych rozpoczęły się już 1 
marca. Jak poinformował 
minister Tobiszowski, rozmowy 
z inwestorami oraz instytu-
cjami fi nansowymi będą doty-
czyły akceptacji biznesplanu 
powiększonej o aktywa KHW 
Polskiej Grupy Górniczej oraz 
jej dokapitalizowania kwotą 1 
mld zł. Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami resortu 
energii formalne połączenie 
PGG i KHW ma nastąpić do 
końca marca.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, NY

137 razy
w ciągu 14 miesięcy

korzystał z darmowych 
lotów samolotem 

wicemarszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz.
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Dariusz Gierek:  Płace zasadnicze 
pracowników wzrosły o 150 zł brutto. 
W ślad za tym wyższe będą też pochodne. 
» STRONA 3

Lech Majchrzak: W zeszłym roku 
Grupa ArcelorMittal osiągnęła dobre 
wyniki, dlatego ludzie liczą na więcej.  
» STRONA 3

W piątek 3 marca odbędą się negocjacje 
pomiędzy związkami zawodowymi z Polskiej 
Grupy Górniczej a zarządem spółki w 
sprawie wysokości nagrody fi nansowej dla 
wszystkich pracowników PGG – poinfor-
mował Bogusław Hutek, przewodniczący 
Solidarności w spółce. – To efekt wspól-
nego stanowiska większości central związ-
kowych z PGG skierowanego do zarządu 
spółki w ubiegłym tygodniu – podkreślił 
Bogusław Hutek. 

Stanowisko związków z 22 lutego dotyczy 
warunków i zasad przyłączenia Katowickiego 
Holdingu Węglowego do PGG, a jednym 
z elementów tego dokumentu jest postulat 
renegocjacji zapisów porozumienia z kwietnia 
2016 roku, zawieszającego wypłatę niektórych 
świadczeń płacowych. Centrale chcą, aby do 
porozumienia została wprowadzona możli-
wość kwartalnego przywracania zawieszonych 
świadczeń. Stanowisko zostało podpisane przez 
12 z 13 central związkowych działających w PGG.

– Podczas kolejnych rozmów w sprawie fuzji 
PGG i KHW, które prowadziliśmy w poniedziałek
27 lutego, zarząd PGG w odpowiedzi na nasze 
wystąpienie zaproponował wypłatę bonusu
dla załogi w nagrodę za poprawę wyników ekonomicz-
nych naszej fi rmy. Padła kwota około 1200 złotych 
na pracownika. Ostateczną wysokość tej nagrody i 
termin wypłaty będziemy negocjować w najbliższy 
piątek – powiedział Bogusław Hutek. Dodał, że 
ten bonus to nie jest nagroda roczna, nazywana 
potocznie „czternastką”. – To zupełnie inny dodatek 

związany z poprawą wyników fi rmy w ostatnich 
miesiącach. W kwestii zabezpieczenia interesów załogi
jeśli chodzi o „czternastki” za pierwsze 4 miesiące 
2016 roku, przyjęliśmy inną ścieżkę postępowania. 
Organizacje związkowe zdecydowały, że skorzystają z 
drogi sądowej. Jako że postępowanie sądowe wiąże 
się z kosztami, zapadła decyzja, aby pozwy składali 
pilotażowo pojedynczy pracownicy. Jeśli ta droga 
okaże się skuteczna, skorzystają z niej pozostali 
– wyjaśnia przewodniczący Solidarności w PGG.

 NY

Negocjacje w sprawie wysokości bonusu dla pracowników PGG

1 marca podpisano porozumienie między związkami zawodowymi z Katowickiego Holdingu Węglowego
oraz zarządami Polskiej Grupy Górniczej i KHW w sprawie połączenia obu spółek. Ostateczny kształt 
dokumentu uzgodniono dzień wcześniej podczas wielogodzinnych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

JEST POROZUMIENIE W SPRAWIE
POŁĄCZENIA PGG I KHW
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LICZBA tygodnia

880 tys.
o tyle  spadnie liczba mieszkańców 
województwa śląskiego do 2050 roku, 
jeśli utrzymają się niekorzystne trendy, 
takie jak emigracja i niska liczba urodzeń 
– prognozują eksperci.
Liczba mieszkańców naszego regionu 
systematycznie spada od 2000 roku. 
Obecnie wynosi ona 4,56 mln. Z prognoz 
wynika, że w 2050 roku woj. śląskie będzie 
miało tylko 3,68 mln mieszkańców.

W 
dniu, w którym technologia zakłóci 
międzyludzkie interakcje, świat 
zyska pokolenie idiotów” Ten 

zgrabny bon mocik przypisywany Albertowi 
Einsteinowi (choć ponoć bezpodstawnie) 
bardzo mi się podoba. I wcale nie chodzi 
o to, że dzisiaj bez smartfona z gps prze-
ciętny człowiek nie jest w stanie trafi ć z 
dużego pokoju tam, gdzie nawet Einstein 
chodził piechotą. 

Podoba mi się, bo świetnie opisuje 
ogłupiające działanie internetu z jego 
interaktywnością i anonimowością. Ta 
wybuchowa mieszanka wydobywa z czło-
wieka najbardziej prymitywne cechy, a ze 
społeczeństwa najbardziej prymitywne 
jednostki. W tradycyjnych mediach, każdy 
tekst, program czy audycję trzeba podpisać 
własnym nazwiskiem. To rodzi przynajmniej 
szczątkowe poczucie odpowiedzialności 
za słowo.

Z internetem jest inaczej. Pod każdym 
artykułem jest forum, na którym może się 
wypowiedzieć, kto tylko zechce. W teorii 
brzmi fajnie – wymiana myśli i poglądów, 
żywa dyskusja o najważniejszych bieżących 
wydarzeniach. W praktyce kompletna 
sieczka. Nie jest ważne, o czym jest artykuł, 
czy zawiera rzetelne informacje, czy tylko 
pogłoski i spekulacje. Liczy się tylko, aby 
przeczytać nagłówek i ponaparzać się pod 
artykułem. Część naparzających to oczywi-
ście profesjonalni trolle, opłacani przez tych, 
którym zależy, aby zrobić ludziom mętlik w 
głowie. Jednak inni naparzają się dla czystej 
przyjemności. Nikt już nie czyta w całości, 
nie zastanawia się, nie myśli. Wpisy na forach 
są anonimowe, a poprawa samopoczucia 
po tym, jak się komuś dowaliło, gwaranto-
wana. Postępując podobnie w prawdziwym 
świecie, trzeba liczyć się z konsekwencjami. 
W realu za równie idiotyczne pyskówki 
można najzwyczajniej w świecie dostać 
w mordę. Internet pozwala na wszystko, 
zatarł wszelkie granice. Zgodnie z regułą, 
że idiota zawsze przekrzyczy człowieka 
rozsądnego, ci drudzy raczej na forach się 
nie wypowiadają. A to rodzi bardzo poważne 
skutki. Nawet normalny człowiek, widząc 

codziennie tę nawalankę, chcąc nie chcąc 
zaczyna myśleć i zachowywać się podobnie. 
Z kolei dziennikarze dostosowują poziom 
artykułów do poziomu komentujących, bo 
wtedy rośnie klikalność. Wszystko i wszyscy 
stają się coraz głupsi i bardziej agresywni.

Kilka dni temu śląsko-dąbrowska Soli-
darność opublikowała stanowisko skiero-
wane do premier Beaty Szydło. Wyrażono 
w nim rozczarowanie wobec braku działań 
rządu w konkretnych obszarach, mających 

kluczowe znaczenie dla całego naszego 
regionu. Informacja na ten temat ukazała się 
na największych portalach informacyjnych. I 
się zaczęło. Wystarczyło, że w jednym tekście 
pojawiły się słowa klucze: „Solidarność”, 
„rząd”, „konfl ikt”. Dalej już nie czytali. Na 
forum mnóstwo komentarzy, ani jednego 
na temat. Tylko młócka, naparzanie, bluzgi. 

W stanowisku kierowanym do szefowej 
rządu śląsko-dąbrowska „S” pisała o programie 
dla Śląska, o niebezpieczeństwach unijnej 
polityki klimatycznej, o niezbędnych dzia-
łaniach w przemyśle energochłonnym i w 
górnictwie. Jeśli rząd nie podejdzie poważnie 
do postulatów związku, już wkrótce nasz 
region czeka społeczna i gospodarcza 
degradacja. Co wtedy zrobią miłośnicy 
internetowych nawalanek? Pewnie to samo, 
co robią teraz. I to jest w tym wszystkim 
najsmutniejsze. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Dziennikarze dostosowują 
poziom artykułów do poziomu 
komentujących, bo wtedy rośnie 
klikalność. Wszystko i wszyscy 
stają się coraz głupsi i 
bardziej agresywni.

KRÓTKO

„Newsweek” ma sprostować 
nieprawdziwe informacje
» TYGODNIK „NEWSWEEK” ma zamieścić sprosto-
wanie nieprawdziwych informacji dotyczących pobytów 
przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy w sana-
torium „Bałtyk” w Kołobrzegu – orzekł Sąd Apelacyjny w 
Warszawie. Wyrok jest prawomocny. – Sprawa nie została 
jeszcze całkowicie zamknięta. Do rozpatrzenia przez sąd 
czekają sprawy z pozwu cywilnego związane z artykułami 
opublikowanymi w „Newsweeku” – powiedział po ogłoszeniu 
wyroku szef NSZZ Solidarność.
Sąd uwzględnił w znacznej mierze pozew złożony przez szefa 
Solidarności i nakazał naczelnemu tygodnika „Newsweek” red. 
Tomaszowi Lisowi zamieszczenie ułożonego przez Piotra Dudę 
sprostowania co do „nieprawdziwych i nieścisłych” informacji 
tygodnika. Ponadto sąd zdecydował, że pozwany ma ponieść 
ponad 2 tys. zł kosztów procesu.
Osobne sprawy wytoczyła tygodnikowi „Newsweek” spółka 
Decom, do której należy m.in. ośrodek w Kołobrzegu. 
– Warto podkreślić, że Decom sp. z o. o. również wygrała 
sprawę z „Newsweekiem” w sądzie apelacyjnym, 
w której chodziło m.in. o zarzut zatrudniania w „Bałtyku” 
pracowników na umowy śmieciowe – wskazuje Piotr Duda.

Solidarność w GDDKiA
» POWSTANIE SOLIDARNOŚCI w centrali Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad usprawni działalność 
związku w całej GDDKiA i ułatwi wymianę informacji między 
poszczególnymi organizacjami – ocenia Rafał Sałabun, sekre-
tarz Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „S”, związkowiec 
z katowickiego oddziału GDDKiA.
„S” powstała w GDDKiA w Warszawie kilka tygodni temu.
– Pracownicy centrali postanowili się zorganizować ze 
względu na planowaną restrukturyzację zatrudnienia. Zakła-
dając związek, zagwarantowali sobie udział w rozmowach 
dotyczących osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników 
i możliwość podpisania stosownego porozumienia z praco-
dawcą – mówi Sałabun. Podkreśla, że dzięki organizacji 
założonej w centrali GDDKiA, związkowcy z pozostałych 
oddziałów mają możliwość wymiany informacji dotyczących 
sytuacji w fi rmie. – To jest bardzo ważne, ponieważ część 
etatów uwolnionych w centrali ma zostać przeniesionych do 
poszczególnych oddziałów GDDKiA, gdzie braki kadrowe 
są ogromne i gdzie w związku z planowanymi inwestycjami 
potrzebni są nowi pracownicy. Będziemy pilnować, by te 
deklaracje złożone przez przedstawicieli Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa zostały spełnione – dodaje.
Jego zdaniem założenie kolejnej organizacji „S” w GDDKiA 
wzmocni pozycję związkowców w relacjach z pracodawcą. 
– Im więcej pracowników będziemy reprezentować, tym 
łatwiej nam będzie prowadzić rozmowy. Założenie związku 
w centrali było jednym z naszych celów, teraz skupimy 
się na tych oddziałach, w których „S” jeszcze nie działa. 
Chcielibyśmy mieć możliwość reprezentowania wszystkich 
oddziałów. Każdy z nich ma trochę inną specyfi kę działania 
związaną z różnymi uwarunkowaniami wykonywania zadań, 
np. natężeniem ruchu czy siecią dróg – wyjaśnia związkowiec.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad składa się z 
17 jednostek organizacyjnych wraz z centralą w Warszawie. 
Instytucja zatrudnia łącznie ponad 4500 osób. Solidarność 
działa w ośmiu oddziałach GDDKiA, m.in. w Katowicach, 
Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie i we Wrocławiu. 

ŁK, AGA

INNI napisali

Skutki Brexitu
dla emigrantów

Jak donosi brytyjski dziennik „Daily 
Telegraph”, od marca nowi imigranci 
z krajów UE w Wielkiej Brytanii stracą 

gwarancję pozostania w tym kraju. Według 
informacji gazety przełomowy ma być dzień, 
w którym brytyjska premier Theresa May 
formalnie uruchomi artykuł pięćdziesiąty 
Traktatu Lizbońskiego, rozpoczynający 
proces Brexitu. 

„Czerwona linia” Theresy May oznacza, 
że każdy, kto przyjedzie na Wyspy po 
dniu, w którym premier ogłosi formalne 
rozpoczęcie Brexitu, musi liczyć się z tym, 
że po wyjściu z Unii Europejskiej obejmą 
go nowe, surowe zasady polityki imigra-
cyjnej. Chodzi tutaj m.in. o konieczność 
uzyskania wizy oraz prawo do różnego 
rodzaju świadczeń socjalnych. 

Według „Daily Telegraph” Theresa May 
miałaby uruchomić artykuł pięćdziesiąty 
już w połowie marca. Dziennik podkreśla, 
że Unia Europejska chciała, aby datą 
graniczną zmieniającą prawa emigrantów 
w Wielkiej Brytanii był moment rzeczywi-
stego wyjścia Londynu ze Wspólnoty, czyli 
2019 rok. Brytyjski rząd obawia się jednak 
masowego wzrostu imigracji zarobkowej 
z biedniejszych krajów Unii Europejskiej, 
przed upływem tego terminu.

Najbardziej lubimy 
Czechów 

Jak wynika z badania CBOS dotyczącego 
naszego nastawienia wobec innych 
nacji,naszym ulubionym narodem są 

Czesi – donosi Rzeczpospolita. Sympatią 
darzy ich 59 proc. respondentów, a niechęć 
deklaruje tylko 10 proc. ankietowanych. 
Kolejne miejsca w rankingu nacji najbardziej 
lubianych przez Polaków zajmują Słowacy 
i Włosi, do których sympatię deklaruje 
57 proc z nas. Amerykanie cieszą się sympatią 
54 proc. respondentów, a Węgrów lubi 
54 proc. Polaków. 

Wobec pięciu nacji uwzględnionych w 
sondażu niechęć przeważa nad sympatią. 
Wobec Arabów deklaruje ją 59 proc. Co drugi 
badany wyraża niechęć wobec Romów, a 
42 proc. respondentów nie lubi Turków. 
Wobec Rosjan niechęć deklaruje 38 proc. 
uczestników badania CBOS.

W 2017 roku CBOS odnotowało poprawę 
nastawienia do wszystkich nacji uwzględ-
nionych w sondażu w porównaniu z bada-
niami z lat ubiegłych. Odsetki deklarujących 
sympatię do Czechów, Słowaków, Białoru-
sinów i Niemców są najwyższe od 1993 roku, 
od kiedy CBOS monitoruje nastawienie do 
innych narodów. W nastawieniu Polaków 
do wszystkich sąsiadów z wyjątkiem Rosjan 
sympatia przeważa nad niechęcią.

Koza na etacie 
we Włoszech

W 
miejscowości Aliminusa koło Palermo 
na Sycylii władze zatrudniły kozę 
w charakterze ogrodnika. Koza o 

imieniu Caterina strzyże trawę na miejskich 
skwerach i w parku. Do pomocy ma owce 
i osiołka. Miasto szacuje, że zaoszczędzi w 
ten sposób ok. 5 tys. euro w ciągu roku – 
donosi włoski dziennik „La Repubblica”. 

Caterina wyręcza ludzi w dbaniu o tereny 
zielone we włoskim miasteczku już od 
ponad roku. Gdy zachodzi taka potrzeba, 
wspomaga ją też 15 owiec i osiołek z miej-
scowego małego ogrodu zoologicznego, 
prowadzonego przez rolników i hodowców. 
Nadzorowaniem pracy czworonożnych 
ogrodników zajmuje się specjalnie oddele-
gowany w tym celu pracownik magistratu. 

Na pomysł, aby zatrudnić kozę w charak-
terze konserwatora terenów zielonych wpadł 
burmistrz miasteczka Filippo Dolce. Do tej 
nietypowej inicjatywy skłonił go przede 
wszystkim brak pieniędzy w miejskiej kasie 
na zatrudnienie prawdziwego ogrodnika

„La Repubblica” wymieniając korzyści 
ze współpracy samorządu Aliminusa z 
Cateriną wymienia między innymi to, że 
koza ogrodniczka nie domaga się dodatków 
za pracę w nadgodzinach.

OPRAC. ŁK



W 
l u t y m  p r z e -
prowadziliśmy 
n e g o c j a c j e  i 
podpisaliśmy 
porozumienia 

z zarządami wszystkich spółek 
wchodzących w skład Grupy. 
Ostatnie 28 lutego. Mimo że były 
podpisywane osobno, mają jedna-
kową treść. Zgodnie z zapisami 
tych porozumień od 1 lutego płace 
zasadnicze wszystkich pracow-
ników wzrosły o 150 zł brutto. 
W ślad za tym wyższe będą też 
pochodne – podkreślił Gierek. 
– Oprócz tego najbardziej wyróż-
niający się pracownicy wskazani 
przez przełożonych mogą liczyć 
na to, że ich płace zasadnicze 
od 1 maja wzrosną dodatkowo o 
200 zł brutto – dodał.

Ponadto strony ustaliły, że 
do 26 maja każdemu pracowni-
kowi zostanie wypłacona nagroda
z okazji branżowego święta, 
czyli Dnia Ciepłownika i będzie 
ona stanowiła równowartość 
miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. W porozumieniu 
zagwarantowano też, że do
10 kwietnia wypłacona zostanie 
premia z okazji Świąt Wielka-
nocnych, a do 10 grudnia premia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Każda z tych premii wyniesie 
400 zł brutto.

 – Uważam, że to porozumienie 
jest dużym sukcesem strony 
społecznej, choć oczywiście spore 
znaczenie dla końcowego efektu 
rozmów miał fakt, że Grupa jako 
całość osiągnęła dobry wynik 
fi nansowy za 2016 roku. Cieszy, 
że dialog społeczny w spółkach 
WE jest na dobrym poziomie

i  zarządzający mają świadomość, że 
najważniejszym kapitałem naszej 
fi rmy jest kapitał ludzki, że potrafi ą 
ludzi docenić – podkreśla Gierek.

 Dodaje, że pracownicy spółek 
Grupy Węglokoks Energia mają 
jedne z najlepszych w branży 
ciepłowniczej warunki pracy i płacy. 
– W ostatnich dwóch latach odnoto-
waliśmy znaczący wzrost miesięcz-
nych wynagrodzeń, co jest związane 

m.in. z wejściem w życie nowych 
układów zbiorowych pracy, dzięki 
którym roczne dodatki w postaci 
np. „czternastki” zostały włączone
do miesięcznych wynagrodzeń. 
To rozwiązanie zdecydowanie 
bardziej korzystne z punktu 
widzenia załogi. Lepsze wyższe 
s t a b i l n e  w y n a g r o d z e n i e 
miesięczne niż jednorazowa 
roczna nagroda, której wypłata 

pod jakimś pretekstem może 
zostać zawieszona lub wstrzymana
– ocenia przewodniczący.

W  s k ł a d  G r u p y  Wę g l o -
koks Energia wchodzą trzy 
spółki: WE NSE w Brzeszczach,
WE ZCP w Rudzie Śląskiej i WE 
ZUT w Rudzie Śląskiej. Wraz 
z centralą WE grupa zatrudnia
około 550 pracowników.

GRZEGORZ PODŻORNY
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Premie w Adient 
Seating w Bieruniu
» OD 1 LUTEGO Z 300 DO 500 ZŁ 
BRUTTO WZROSŁA comiesięczna premia 
uznaniowa w spółce Adient Seating Poland 
Oddział w Bieruniu. O zwiększenie premii uzna-
niowej od kilku lat wnioskowała do zarządu 
spółki zakładowa Solidarność. 
Jak mówią związkowcy, do tej pory praco-
dawca konsekwentnie odmawiał podwyżki 
tego dodatku. Do zmiany zdania przekonała 
go dopiero poprawiająca się sytuacja na rynku 
pracy. – W sytuacji, gdy ofert na rynku jest 
więcej niż rąk do pracy, trzeba robić wszystko 
by zatrzymać ludzi w spółce. U nas pracownicy 
dostają skromne wypłaty. Dla wielu najprost-
szym sposobem na powiększenie zarobków 
jest poszukanie lepiej płatnego zajęcia. 
Przypomnimy o tym zarządowi podczas 
rozmów o podwyżce płac zasadniczych w 
naszej fi rmie. Negocjacje w tej sprawie mają 
się rozpocząć na przełomie marca i kwietnia 
– zapowiada Tomasz Sztelak, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.
Zaznacza, że płace zasadnicze co najmniej 
połowy załogi fi rmy wynoszą około 2250 zł 
brutto. Premia uznaniowa jest więc istotnym 
elementem wynagrodzenia każdego pracow-
nika spółki. Jej wysokość została uzależniona 
m.in. od absencji i staranności w wykony-
waniu obowiązków. – Każdy pracownik zna 
regulamin premiowania i wie, kiedy może 
liczyć na premię w maksymalnej wysokości. 
Potrącenia premii spowodowane innymi 
czynnikami niż urlopy i zwolnienia lekarskie 
zdarzają się bardzo rzadko. Ludzie starają się 
tak pracować, by premia była jak najwyższa 
– podkreśla przewodniczący.
Spółka Adient Seating Poland Oddział w 
Bieruniu zatrudnia ponad 500 osób. Produ-
kuje fotele samochodowe dla fabryki Fiata w 
Tychach i gliwickiego Opla.

Wypłata zaległej 
premii w „Montanie”
» W KWIETNIU PRACOWNICY Śląskiej 
Fabryki Urządzeń Górniczych „Montana” w 
Katowicach otrzymają zaległą premię roczną za 
2015 rok. Będzie ona stanowić równowartość 
50 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadni-
czego. Wypłata premii zagwarantowana została 
w porozumieniu zawartym 20 lutego pomiędzy 
zarządem spółki a zakładową Solidarnością. 
Negocjacje trwały ponad rok. Pracodawca 
wypłatę pieniędzy uzależniał od wyniku prze-
targu na produkcję maszyn górniczych, do 
którego fabryka przystąpiła w ubiegłym roku. 
W lutym przetarg został rozstrzygnięty na 
korzyść „Montany”. – To była dla nas bardzo 
dobra wiadomość. Dzięki temu udało nam 
się w końcu wynegocjować wypłatę zaległej 
premii za 2015 rok – mówi Alfred Gawron, 
szef zakładowej Solidarności. Dodaje, że 
2015 rok fabryka zakończyła zyskiem, jednak 
w 2016 roku fi rma wpadła w kłopoty fi nan-
sowe.  – Wiadomo, że za ubiegły rok premii 
nie będzie i tym bardziej cieszymy się, że 
w końcu udało się doprowadzić do wypłaty 
bonusa za 2015 rok – podkreśla Gawron.
Porozumienie w sprawie wypłaty zaległej 
premii zostało rozszerzone o inne, korzystne 
dla załogi zapisy. Solidarność wynegocjowała 
z pracodawcą m.in. zwiększenie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych o 50 tys. zł. 
Te środki zostaną przeznaczone na dofi nan-
sowanie pracownikom tzw. wczasów pod 
gruszą. Załoga otrzyma również zapomogi na 
Wielkanoc w wysokości od 350 do 450 zł w 
zależności od dochodów. 
Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych „Montana” 
zatrudnia ponad 100 pracowników. Produkuje 
m.in. specjalistyczne wozy dla górnictwa. 

BEA
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Organizacje związkowe działające 
w ArcelorMittal Poland rozważają 
rozpoczęcie przygotowań do 
akcji protestacyjnej. Powodem 
są przedłużające się negocjacje 
dotyczące wzrostu wynagrodzeń. 
Pracodawca przedstawił propo-
zycje, które znacznie odbiegają 
od oczekiwań pracowników. 
Kolejne rozmowy zaplanowane 
zostały na 3 marca.

Zgodnie z zapisami Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy 
porozumienie płacowe na 2017 
rok powinno zostać podpisane 
w ostatnim kwartale roku 2016. 
Postulaty dotyczące wzrostu wyna-
grodzeń związki przedstawiły 
pracodawcy 12 października, ale 
od tej pory stronom nie udało się 
wypracować wspólnego stanowiska.

Związki domagają się podwyż-
szenia miesięcznego funduszu 
wynagrodzeń o 300 zł brutto na 

każdego pracownika i uzgodnienia 
zasad podziału tej kwoty, włączenia 
do płacy zasadniczej tzw. dodatku 
układowego wynoszącego 80 zł 
brutto oraz wypłatę nagrody za 
2016 rok w wysokości 2,5 tys. zł 
brutto dla każdego pracownika.

W odpowiedzi na te żądania 
pracodawca zaproponował jedynie 
nagrodę roczną w wysokości 1 tys. 
zł oraz podwyżki wynoszące średnio 
100 zł na pracownika. – Część tej 
kwoty miałaby trafi ć na regulacje 
płacowe dla wszystkich pracow-
ników, część na niwelowanie różnic 
w poszczególnych grupach zawodo-
wych w odniesieniu do zarobków 
na rynku pracy. Zarząd obawia się, 
że osoby z krótkim stażem uciekną 
do innych fi rm, dlatego chciałby 
część pieniędzy przeznaczyć na 
indywidualne podwyżki – mówi 
Lech Majchrzak, wiceprzewodni-
czący Solidarności w AMP.

W jego ocenie podwyższenie 
miesięcznego funduszu płac o 100 zł 
na pracownika i wypłacenie nagrody 
za 2016 rok w wysokości 1 tys. zł, 
to propozycje bardzo odległe od 
oczekiwań załogi. – Ludzie liczą 
na więcej. W zeszłym roku Grupa 
ArcelorMittal osiągnęła dobre 
wyniki, do czego w dużej mierze 
przyczynili się polscy pracow-
nicy, dlatego stoimy na stano-
wisku, że nagroda roczna powinna 
być wyższa niż w zeszłym roku
– dodaje wiceprzewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Zaznacza, że ze strony przedsta-
wicieli zarządu nie padają żadne 
nowe propozycje. Zmianie ulegają 
jedynie szczegóły dotyczące podziału 
środków, które pracodawca jest 
gotowy przeznaczyć na podniesienie 
miesięcznego funduszu wynagrodzeń.

Związki domagają się także 
podwyższenia składki na Pracow-

niczy Program Emerytalny do 
poziomu 4,5 proc. miesięcznych 
wynagrodzeń pracowników stano-
wiących podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe oraz wypracowania poli-
tyki płacowo-kadrowej na najbliższe 
lata. – Każdego roku spora grupa 
pracowników odchodzi na emery-
tury i tworzy się luka pokoleniowa 
– dodaje związkowiec.

13 lutego strona związkowa 
przedstawiła pracodawcy stanowisko, 
w którym domaga się odniesienia 
do wszystkich zgłoszonych postu-
latów. – Nie otrzymaliśmy żadnej 
konkretnej odpowiedzi, a jedynie 
lapidarne stanowisko, z którego nic 
nowego nie wynikło. Obawiamy się, 
że kolejne rozmowy płacowe także 
zakończą się fi askiem – zaznacza 
wiceprzewodniczący zakładowej 
Solidarności w AMP.

AGA

Przeciągają się rozmowy płacowe w AMP

Wyższe wynagrodzenia 
w spółkach Węglokoks Energia

Pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Węglokoks Energia będą 
zarabiać więcej. – Wynegocjowaliśmy wzrost płac zasadniczych dla wszystkich 
pracowników. Załoga otrzyma też nagrodę z okazji Dnia Ciepłownika i premie świąteczne 
– poinformował Dariusz Gierek, przewodniczący Solidarności w Węglokoks Energia.



W
ojewódzka 
Rada Dialogu 
Społecznego 
w  K a t o -
wicach za 

konieczne uznaje aktywne 
włączenie się władz miasta, 
dyrekcji i związków zawo-
dowych obu szpitali oraz 
Społecznego Komitetu Rato-
wania Chorzowskiej Pediatrii 
w wypracowanie rozwią-
zania mającego na celu przede 
wszystkim dobro pacjentów, 
a także uwzględniającego w 
możliwie jak największym 
stopniu kwestie pracownicze – 
czytamy w stanowisku WRDS 

w sprawie połączenia szpitali. 
Równocześnie WRDS zwró-
ciła się o zintensyfi kowanie 
rozmów w sprawie dalszej 
formuły funkcjonowania 
Centrum Pediatrii i Onkologii i 
ZSM po połączeniu placówek. 
– Właściwym i najlepszym 
miejscem do wypracowania 
kompromisowego rozwiązania 
jest miasto Chorzów. Strony 
mogą również liczyć na ewen-
tualną pomoc Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w 
Katowicach poprzez np. misję 
dobrej woli lub inną dogodną 
dla wszystkich formę – dodano 
w stanowisku.

Posiedzenie prezydium 
WRDS poświęcone połączeniu 
chorzowskich placówek zorga-
nizowane zostało 27 lutego, ale 
nie przyniosło rozstrzygnięć. 
Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele władz miasta, radni 
oraz reprezentanci organizacji 
związkowych działających w 
obydwu szpitalach. Podczas 
spotkania pracownicy Centrum 
Pediatrii i Onkologii, którzy 
są przeciwni fuzji, zaapelo-
wali do przedstawicieli UM 
w Chorzowie o rozpoczęcie 
konsultacji społecznych 
w celu znalezienia dobrych 
rozwiązań dla funkcjonowania 

służby zdrowia w mieście. 
– Jesteśmy przekonani, że 
takie rozwiązania istnieją i 
wcale nie muszą polegać na 
łączeniu szpitali. Trzeba tylko 
usiąść i spokojnie porozmawiać 
– powiedziała Katarzyna Kubica 
z Solidarności w ChCPiO 
po zakończeniu rozmów na 
forum WRDS.

Uchwała dotycząca połą-
czenia Zespołu Szpitali Miej-
skich z Centrum Pediatrii i 
Onkologii podjęta została przez 
chorzowskich radnych 2 lutego. 
– Ta uchwała budzi wątpliwości 
formalno-prawne związane 
z niedochowaniem terminu 

konsultacji z organizacjami 
związkowymi. Wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek rozważa 
jej unieważnienie – powiedział 
po zakończeniu obrad WRDS 
Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Zdaniem pracowników 
ChCPiO placówka zostanie 
wchłonięta przez ZSM i 
przestanie się rozwijać. 
– W ciągu 20 lat wypracowa-
liśmy sobie bardzo dobrą opinię 
na poziomie ogólnokrajowym 
i obawiamy się, że ją stracimy. 
Centrum powinno wejść do 
sieci szpitali jako samodzielna 

placówka. Obawiamy się, że 
w wyniku fuzji specjalistyczne 
oddziały, które leczą dzieci 
z całej Polski, zostaną zamknięte, 
a ich miejsce zajmie np. interna, 
która w tej chwili wymaga 
remontu w Zespole Szpitali 
Miejskich. Nie rozumiemy 
zasadności połączenia szpitali 
– dodała Katarzyna Kubica.

24 lutego pracownicy 
ChCPiO rozpoczęli akcję 
informacyjno-protestacyjną, 
budynek szpitala został ofl ago-
wany. Ewentualne zaostrzenie 
protestu zostało uzależnione 
od postawy władz miasta.

AGNIESZKA KONIECZNY
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28 lutego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła stanowisko w sprawie połączenia 
Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie z Zespołem Szpitali Miejskich. Zaapelowała do władz miasta, 
związków zawodowych i dyrekcji o wypracowanie kompromisu, oferując jednocześnie swoją pomoc.

WRDS o łączeniu chorzowskich szpitali

Szpital Murcki nie zostanie 
połączony z Górnośląskim 
Centrum Medycznym. Protesty 
pracowników szpitala, związ-
kowców i mieszkańców Katowic 
okazały się skuteczne. Prezy-
dent miasta Marcin Krupa 
wycofał się z planów dotyczą-
cych fuzji obydwu placówek. 

– To ogromny sukces nie 
tylko zakładowej organizacji 
Solidarności działającej w 
murckowskim szpitalu, ale 
także pozostałych struktur 
związku, które zaangażowały 
się w ratowanie tej placówki. 

Pracownikom szpitala pomagali 
m.in. związkowcy z górniczej 
Solidarności. Oprócz akcji 
protestacyjnych organizowano 
spotkania z udziałem różnych 
środowisk m.in. przedstawi-
cieli władz miasta, radnych 
i mieszkańców Katowic, 
podczas których przekony-
wano, że fuzja Szpitala Murcki 
z GCM jest złym rozwiąza-
niem. Ostatecznie prezydent 
Katowic wsłuchał się w te głosy 
i odstąpił od zamiaru łączenia 
szpitali. To pokazało, że Soli-
darność potrafi rozmawiać 

i używać trafnych argumentów 
– podkreśla Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność w Katowi-
cach. – Gdybyśmy nie zaczęli 
protestować, sprawa połączenia 
szpitala w Murckach z Górno-
śląskim Centrum Medycznym 
zostałaby załatwiona w ciągu 
miesiąca. Mieszkańcy Katowic 
mieliby utrudniony dostęp 
do leczenia szpitalnego, a 
personel szpitala straciłby 
pracę. Część osób zostałaby 
zwolniona od razu, pozostali 

po kilku miesiącach. Decyzja 
prezydenta Katowic daje 
szansę na to, że Szpital Murcki 
w dalszym ciągu będzie funk-
cjonował jako spółka miejska 
– dodaje Michał Czober, prze-
wodniczący Solidarności 
w murckowskim szpitalu.

Zaznacza, że placówka 
miała zostać przekształcona 
w fi lię GCM, w której funk-
cjonowałaby tylko poradnia 
podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz centrum rehabilitacji. 
Działające w szpitalu przy-
chodnie specjalistyczne miały 

zostać zamknięte, podobnie 
jak oddziały: urazowo-ortope-
dyczny, chirurgii ogólnej, chorób 
wewnętrznych i reumatologii.

Informacja o tym, że 
przedstawiciele Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, do 
którego należy GCM, prowadzą 
rozmowy z władzami samorzą-
dowymi na temat połączenia 
szpitali, pojawiły się pod 
koniec ubiegłego roku.Kilka 
dni później pracownicy Szpi-
tala Murcki rozpoczęli akcję 
protestacyjną, do której przy-
łączyli się mieszkańcy połu-

dniowych dzielnic Katowic. 
4 stycznia przed szpitalem 
zorganizowano demonstrację, 
w której wzięło udział ponad 
300 osób. Miesiąc później, 
2 lutego pracownicy szpitala 
i mieszkańcy Katowic wzięli 
udział w pikiecie zorgani-
zowanej przed katowickim 
magistratem. W tym dniu o 
połączeniu obydwu placówek 
dyskutowała Rada Miasta Kato-
wice, ale ostateczna decyzja 
w tej sprawie wówczas nie 
zapadła.

AGA
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Protesty odniosły skutek. Szpital Murcki pozostanie samodzielny
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25 
stycznia Zarząd 
Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidar-
ność przyjął 

stanowisko, w którym zwrócił 
się do premier Beaty Szydło, 
aby na czele delegacji rządowej 
podjęła ze stroną społeczną 
pilne rozmowy mające na celu 
rozwiązanie kluczowych dla 
regionu problemów gospodar-
czych i społecznych. W związku 
z brakiem odpowiedzi na to 
wystąpienie 17 lutego władze 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
poinformowały stronę rządową, 
że choć stanowisko ZR nie miało 
formy listu otwartego, jego 
treść zostanie przekazana do 
wiadomości publicznej. Kilka 
dni później Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów zareagowała, 
odpowiadając, że informacje 
o problemach wskazanych 
w stanowisku ZR zostały prze-
kazane do odpowiednich 
resortów. – Nie tak spóźnionej 
i nie takiej reakcji oczekiwa-
liśmy. W naszym wystąpieniu 
wyraźnie wskazaliśmy na pilną 
potrzebę podjęcia rozmów 
pomiędzy stroną społeczną 
a delegacją rządową z premier 
Beatą Szydło na czele – powie-
dział Dominik Kolorz, prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Poniżej pełna treść stanowiska:

Zarząd Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, 
pomny obietnic przedwybor-
czych składanych przez Prawo 
i Sprawiedliwość mieszkańcom 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 
z rosnącym zniecierpliwieniem, 
rozczarowaniem i zaniepokoje-
niem obserwuje postawę repre-
zentantów rządu wobec kluczo-
wych problemów gospodarczych
i społecznych naszego regionu, 
Pragniemy przypomnieć, że 
m.in. dzięki wysiłkom NSZZ 
Solidarność, którego postulaty 
stały się częścią wyborczych 
zapowiedzi PiS, to ugrupowanie 
wygrało wybory parlamentarne w 
województwie śląskim, regionie, 
w którym wcześniej zwycięstw 
wyborczych nie odnosiło. Spora 
grupa wyborców uwierzyła, że 
rząd PiS będzie realizował te 
działania, o które od długiego 
czasu dopomina się śląsko-
-dąbrowska Solidarność wspólnie 
z innymi partnerami społecz-
nymi. Tymczasem spotyka nas 
coraz więcej rozczarowań, coraz 
częściej odnosimy wrażenie, 
że mamy do czynienia raczej 
z pozorowaniem działań, niż 
z faktyczną próbą rozwiązy-
wania wskazywanych przez 
nas problemów. 

Przemysł energochłonny
Jednym z najważniejszych 
przykładów takiego postępo-
wania jest kwestia systemo-

wych rozwiązań dla przemysłu 
energochłonnego. Propozycje 
takich rozwiązań zostały sfor-
mułowane przez Wojewódzką 
Radę Dialogu Społecznego 
w Katowicach i przyjęte w 
formie uchwały przez part-
nerów społecznych na forum 
krajowym – w Radzie Dialogu 
Społecznego – w kwietniu 
ubiegłego roku. Do dziś jedynie 
znikoma część tej uchwały 
została wykonana. Taka postawa 
rządu została przyjęta krytycznie 
i przez stronę społeczną, i przez 
pracodawców branży hutniczej, 
stalowej oraz innych gałęzi 
przemysłu energochłonnego, 
które stanowią fundamenty 
gospodarki naszego regionu, 
Do tego wszystkiego dochodzą 
zaniedbania na poziomie 
polityki wewnątrzunijnej. 
Rząd zlekceważył sprawę nowe-
lizacji dyrektywy, dotyczącej 
handlu emisjami EU ETS. 
Całkowitą zaś indolencją w 
tej kwestii wykazało się Mini-
sterstwo Środowiska. Zmieniane 
obecnie zapisy dyrektywy 
stanowią ogromne zagrożenie 
dla sektora energochłonnego 
i wpisują się w katastrofalny 
dla Polski scenariusz całko-
witej dekarbonizacji naszej 

gospodarki. Jedyna możliwość 
zapobieżenia spełnieniu się 
tego scenariusza jest w rękach 
Pani Premier. 

Zapowiedzi a rzeczywistość
Drugim, bardzo istotnym 
przykładem rozmijania się 
zapowiedzi przedwyborczych 
z rzeczywistymi działaniami 
jest postawa rządu wobec 
górnictwa. Chcemy przy tym 
wyraźnie podkreślić, iż doce-
niamy fakt, że kierowany przez 
Panią Premier rząd skutecznie 
podjął się realizacji porozu-
mienia zawartego przez stronę 
społeczną z poprzednią ekipą 
rządzącą. Sektor górnictwa 
węgla kamiennego w momencie 
obejmowania rządów przez 
PiS był na skraju bankructwa. 
Na szczęście ekipie rządzącej 
Pani Premier udało się przepro-
wadzić działania, które pozwo-
liły na zażegnanie widma upad-
łości. Niemniej chyba wszyscy 
mamy świadomość, że były to 
doraźne działania naprawcze. 
Górnictwo pilnie potrzebuje 
rozwiązań systemowych
i działań strategicznych. Nasza 
ocena postępowania rządu 
w tym obszarze jest bardzo 
krytyczna, a decyzje zmierzające 

do likwidacji kopalń uważamy 
za irracjonalne, szkodliwe
i całkowicie nie do zaakcepto-
wania przez NSZZ Solidarność. 
Niską ocenę postępowania 
rządu w tej sprawie pogłębia 
fakt, że wciąż nie została opra-
cowana strategia dla branży, 
czyli koncepcja funkcjonowania 
sektora węgla kamiennego 
w wieloletniej perspektywie. 
Ponadto dodatkowym prob-
lemem dla branży mogą się 
stać proponowane przez rząd 
oraz samorządy metody obni-
żania niskiej emisji (uchwały 
antysmogowe). 

Program dla Śląska
Kolejna niezwykle ważna 
kwestia to przyjęte 14 września 
przez WRDS w Katowicach 
i rekomendowane rządowi 
,,Porozumienie na rzecz zinte-
growanej polityki zrównowa-
żonego rozwoju województwa 
śląskiego”. To długo oczeki-
wany program odbudowy
i rozwoju Śląska sporządzony 
przez mieszkańców Śląska. 
Usłyszeliśmy szereg deklaracji 
i zapewnień o jego rychłym 
wdrożeniu, i o tym, że stanie 
się on częścią rządowej Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju 

dla całego kraju. Niestety, prace 
nad tym wdrożeniem prze-
biegają bardzo wolno i mamy 
poważne obawy, że nadzieje, 
jakie wzbudziły rozwiązania 
zawarte w tym dokumencie 
i wysiłki lokalnej społecz-
ności, która ten program dla 
Śląska tworzyła, mogą zostać 
zniweczone przez opieszałe 
postępowanie strony rządowej.

 
Przejawy arograncji
Doceniając prospołeczne 
reformy rządu Pani Premier, 
w tym szczególnie obniżenie 
wieku emerytalnego, program 
,,Rodzina 500 plus” czy decyzje, 
dotyczące wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, nie 
możemy pomijać zaniechań 
w tych segmentach gospodarki, 
które stanowią o poziomie 
życia mieszkańców Śląska
i o szansach na rozwój naszego 
regionu. Z zadowoleniem 
odnotowaliśmy fakt, że poziom 
dialogu społecznego w woje-
wództwie śląskim znacząco 
się poprawił w stosunku 
do czasów rządów koalicji 
PO-PSL. Niemniej nie jest to 
poziom, jakiego oczekujemy. 
Zbyt często celem rozmów nie 
jest rozwiązanie problemów, 

lecz sama rozmowa. Ponadto 
coraz częściej obserwujemy 
u reprezentantów strony 
rządowej przejawy arogancji, 
którą charakteryzowali się 
przedstawiciele poprzedniej 
ekipy rządzącej. 

Doceniamy, ale nie będziemy 
bezkrytyczni
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność, 
bacznie obserwując efekty prac 
rządu PiS pod Pani kierowni-
ctwem, pozytywnie ocenia 
energię i zaangażowanie Pani 
Premier w rozwiązywanie 
najważniejszych problemów 
społecznych i gospodarczych 
naszego kraju. Cieszymy się, 
że część ważnych postulatów 
NSZZ Solidarność stała się 
wyznacznikami kierunków 
działań ekipy Pani Premier. 
Jednocześnie pragniemy dać 
wyraz przekonaniu, że troska o 
sprawy społeczne i o przyszłość 
gospodarczą Śląska łączy nas 
szczególnie. Nie chcemy, aby 
problemy naszego regionu 
były wykorzystywane do 
politycznych gier i medialnych 
igrzysk. Nie możemy jednak 
bezkrytycznie podchodzić 
do nieracjonalnych decyzji 
kierownictw części podle-
głych Pani Premier resortów. 
Z całą mocą podkreślamy, 
że NSZZ Solidarność jest 
niezależnym, samorządnym 
związkiem zawodowym. Choć 
znaczna część członków naszej 
organizacji poparła przedwy-
borcze zapowiedzi Prawa i Spra-
wiedliwości i sympatyzuje z tym 
ugrupowaniem, nie oznacza 
to, że NSZZ Solidarność będzie 
pełnił rolę partyjnej komórki, 
swego rodzaju związkowego 
zaplecza rządu. Tak nie było, 
nie jest i nie będzie, nawet 
w przypadku ekipy rządzącej, 
z której przedstawicielami 
łączą nas nieukrywana przecież 
sympatia, wspólne korzenie oraz 
podobne poglądy społeczno-
-gospodarcze i polityczne. 

Dobro wspólne
Chcemy wspólnie realizować 
dobre, konstruktywne rozwią-
zania z korzyścią dla naszej, 
regionalnej społeczności
i z pożytkiem dla całego kraju. 
Dlatego nasze stanowisko nie 
ma formy listu otwartego. Kieru-
jemy je bezpośrednio do Prezes 
Rady Ministrów, wnioskując, 
aby Pani Premier na czele dele-
gacji rządowej podjęła pilne 
rozmowy ze stroną społeczną 
w sprawie wyżej wymienionych 
problemów, a w szczególności 
sytuacji branży energochłonnej, 
nowelizacji systemu EU ETS, 
koncepcji funkcjonowania 
górnictwa węgla kamiennego 
oraz w sprawie jak najszybszego 
wdrożenia programu dla Śląska. 
(śródtytuły sporządzone przez 
redakcję TŚD)         OPRAC. NY

Rozmijanie się przedwyborczych zapowiedzi z rzeczywistymi działaniami, brak rozwiązań systemowych dla przemysłu 
energochłonnego, brak koncepcji funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, lekceważenie zagrożeń, jakie dla 
polskiego przemysłu niesie reforma EU ETS oraz opieszałość we wdrażaniu programu dla Śląska – to zasadnicze zarzuty 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności wobec przedstawicieli rządu.

Dobre doceniamy, złe krytykujemy

Foto: TŚD
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Ważne wydarzenia II połowy 
XX wieku – pod takim hasłem 
zorganizowany został tego-
roczny rybnicki konkurs histo-
ryczny „Bóg-Honor-Ojczyzna-
-Pamięć”. Podsumowanie 
konkursu odbyło się 23 lutego 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Rybniku.

Przewodnicząca oświatowej 
Solidarności w Rybniku Hanna 
Grzelec podkreśla, że konkurs 
miał zachęcić młodzież do 
zainteresowania się najnowszą 
historią Polski i spojrzenia na 
nią przez pryzmat losów miesz-
kańców regionu. – Był poświę-
cony pamięci ludzi, którzy 
uczestnicząc w wydarzeniach 
przełomowych dla naszego 
kraju, pozostali wierni ideałom 
wolności i niepodległości Polski 
– mówi Hanna Grzelec.

Uczniowie szkół podstawo-
wych przygotowywali pracę 
plastyczną nawiązującą do 
wybranych wydarzeń z lat 
1945-1989 i krótką informację 
na ten temat. W tej kategorii 
zwyciężyła Julia Rusin. Drugie 

miejsce zajęła Milena Mielniczek, 
trzecie Martyna Karczewska.

Natomiast gimnazjaliści i 
uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych mieli do wyboru 
przygotowanie prezentacji multi-
medialnej lub fi lmu dokumen-
tującego przebieg wybranych 
wydarzeń z najnowszej historii. 

W tej grupie wiekowej przyznano 
dwa pierwsze miejsca, nagrody 
otrzymali Wojciech Kamiński 
oraz Bartosz Cimienga.

Wspólnie z oświatową Soli-
darnością imprezę zorganizowało 
Gimnazjum nr 5 oraz Muzeum 
Zespołu Szkół Technicznych.

AK

Umierając, ocalili znacznie 
więcej niż ci, którzy nowych 
panów witali z nieprzemyślaną i 
złudną nadzieją – mówił metro-
polita katowicki abp Wiktor 
Skworc podczas uroczystej 
Eucharystii rozpoczynającej 
wojewódzkie obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

Msza św. pod przewodni-
ctwem metropolity katowi-
ckiego abp. Skworca odprawiona 
została 24 lutego w kościele 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Katowicach. W homilii arcybi-
skup podkreślił, że pokój, który 
nastąpił w 1945 roku, para-
doksalnie wiązał się w naszym 
kraju z utratą wolności. Przy-
pomniał także, że nie wszyscy 
dali się uwieść zbrodniczemu 
systemowi. – Pozostała grupa 
tych, którzy nie zgodzili się na 
gwałt zadany historycznej praw-
dzie. Woleli cierpieć, a nawet 
umrzeć, byleby zachować czyste 
sumienie, prawość, uczciwość, 
miłość do Ojczyzny i Kościoła 

– podkreślił w homilii abp 
Skworc. Dodał, że modląc się 
za żołnierzy wyklętych i za 
wszystkie ofi ary totalitarnego 
systemu, oddajemy im miejsce 
w naszej pamięci. – Ta pamięć 
to przestrzeń uznania, szacunku 
i wdzięczności – zaznaczył 
metropolita katowicki.

W programie uroczystości 
znalazł się także koncert 
pieśni patriotycznych w 
wykonaniu Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego oraz spot-
kanie młodzieży z komba-
tantami.

AGA

Patriotyczny konkurs w RybnikuPamięci Żołnierzy Wyklętych

Foto: TŚDFoto: katowice.ipn.gov.pl

W
ielki Post to 
okres ruchomy 
w kalendarzu 
liturgicznym 
Kościoła. Przy-

pada pomiędzy Środą Popiel-
cową a Wielkim Czwartkiem. 
Trwa czterdzieści dni, nie licząc 
niedziel. To czas przygotowania 
na święto Zmartwychwstania 
Chrystusa. Jego przewodnią 
ideą jest pokuta, w którą wpisują 
się modlitwa, post i jałmużna.

– W Wielkim Poście prze-
żywamy dzieła odkupienia 
i zadośćuczynienia za nasze 
grzechy, których swoimi cier-
pieniami, śmiercią na krzyżu 
oraz zmartwychwstaniem 
podjął się Jezus Chrystus. 
Rozważamy Jego mękę spowo-
dowaną ludzkimi grzechami. 
To również czas otwierania się 
na łaskę, światło i moce Boże. 
Podstawowym warunkiem do 
godnego przyjęcia Chrystusa 
jest szczera pokuta – podkreśla 
ksiądz Jan Szkoc, były proboszcz 
parafii   św. Tomasza Apostoła 
w Sosnowcu. 

Wierzcie w Ewangelię
To właśnie na znak pokuty 
w Środę Popielcową kapłani 
posypują głowy wiernych 
popiołem z zeszłorocznych 
palm poświęconych w Niedzielę 
Palmową. Wypowiadane przez 
nich słowa: „z prochu powstałeś 
i w proch się obrócisz” mają 
nam przypominać o przemi-
janiu i kruchości życia. – Ale 
wygłaszamy też jeszcze jedną 
mobilizującą formułę: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. Chodzi o to, abyśmy 
odeszli się od złych czynów i 

zwrócili się ku czynom, które 
podobają się Panu Bogu. Te 
dobre czyny zaprogramowane 
są właśnie w Ewangelii. Odwró-
cenie się od grzechu jest warun-
kiem pomnażania przez Pana 
Boga naszych cnót i talentów 
– mówi ks. Szkot. 

Trzy posiłki w Popielec
Dla chrześcijan Środa Popiel-
cowa to nie tylko modlitwa, 

ale również ścisły post. Wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięs-
nych obowiązuje wszystkich, 
którzy ukończyli 14. rok życia, 
zaś post wszystkich między 
18. i 60. rokiem życia. Przez 
cały dzień można spożyć trzy 
bezmięsne posiłki: jeden pełny, 
a dwa połowiczne. – W Popielec 
obowiązuje nas szczególna 
wstrzemięźliwość fi zyczna, po to 
aby duch wyzwolił się z więzów 

cielesnych i w modlitwie wzniósł 
się do obcowania z Bogiem. Po 
to, by zainspirował każdego 
z nas do ważnej, osobistej 
rozmowy z Bogiem – wyjaśnia 
duchowny. Informuje też, że 
dla wzmocnienia w Wielkim 
Poście umartwień fi zycznych 
Kościół zaleca zrezygnowanie 
z używek. – Nikotyna i alkohol 
to trucizny, które nie licują 
z okresem przygotowań do 

Zmartwychwstania Pańskiego. 
Dlatego zawsze rozpoczynamy 
ten okres tygodniem modlitw 
o trzeźwość – podkreśla ks. 
Jan Szkoc. 

Pamiętajmy o jałmużnie
Rekolekcje, Droga Krzyżowa, 
Gorzkie Żale oraz sakramentalna 
spowiedź to m.in. najważniejsze 
modlitewne praktyki wielko-
postne. W tym okresie Kościół 

szczególnie zaleca też pokutę 
przez jałmużnę. Jak podkreśla 
ks. Szkoc, chodzi zwłaszcza 
o dzielenie się jałmużną z 
głodującymi. – Na świecie są 
miliardy ludzi spragnionych 
zaspokojenia głodu. Każda 
udzielona im przez nas pomoc 
to pokuta przez jałmużnę 
– mówi kapłan. Dodaje, że tą 
praktykę Wielkiego Postu nale-
żałoby rozszerzyć na wszyst-
kich potrzebujących: ludzi 
bezrobotnych, bezdomnych, 
chorych, starszych.

Kumulacja mocy Bożej
– Wprawdzie Wielkiemu 
Postowi towarzyszy przygnę-
bienie, że Chrystus cierpiał z 
powodu naszych grzechów, ale 
jest ono twórcze. Bo prowadzi 
nas do wewnętrznej radości. 
To nagroda za nasze wysiłki, 
które przez 40 dni podejmo-
waliśmy dla Jezusa. Radujemy 
się, że otrząsnęliśmy się z 
balastu grzechów, rozwinęliśmy 
skrzydła i wznieśliśmy się do 
obcowania z Bogiem – wyjaśnia 
ks. Szkoc. Radość z nawró-
cenia ogłaszają kapłani przy 
udzielaniu wiernym rozgrze-
szania w sakramencie pokuty: 
„Bóg odpuszcza ci grzechy, 
idź w pokoju i radości”. Ale 
jak podkreśla ks. Szkoc, od 
grzechu wierni powinni się 
odwracać nie tylko w Wielki 
Post, ale przez całe życie. – Bo 
ciągłe nawracanie prowadzi 
do kumulacji mocy Bożej. Nią 
przez cały czas powinniśmy 
się doładowywać. Tego właśnie 
uczy nas Wielki Post – zaznacza 
duchowny. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

1 marca w Środę Popielcową wierni Kościoła katolickiego rozpoczęli Wielki Post. To okres duchowych 
przygotowań do Wielkanocy, najważniejszego święta chrześcijan. 

Nawracajmy się w Wielkim Poście

Foto: pixabay.com
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w IV kwartale 2016 roku):  4.403,78 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw (styczeń 2017 roku):  4.635,02 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy (od 1 marca 2017 roku):  750 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2017 roku):  1.200 zł

§

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

Komunikat

Komisje nieposiadające numeru REGON i NIP oraz nieskładające 
aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, nie 
otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto 
przypominamy o ustawowych terminach składania sprawozdań 
w urzędach skarbowych.

WAŻNE: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2017 roku 
– komplet wymaganych dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, wszystkie 
sprawozdania i uchwała zatwierdzająca) składa się do 10 
dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2017 roku, CIT-8, 
CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2017 roku; pozostałe 
sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie 
później niż do 30 czerwca 2017 roku.

PIT 4R – do 31 stycznia 2017 roku.

PIT 11 i PIT 8C – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od 
osób fi zycznych należy złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia 
2017 roku w formie papierowej, a w formie elektronicznej przy 
wykorzystaniu kwalifi kowanego podpisu elektronicznego do 28 
lutego 2017 roku. Także do 28 lutego 2017 roku należy wysłać 
te rozliczenia podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za ubiegły rok upływa 
31 marca bieżącego roku.

Termin składania informacji o liczebności członków dwa razy 
każdego roku za I i II półrocze danego roku.

Więcej informacji: 
Beata Kocerba – pok. 112, tel. 32 353 84 25 wew. 112.

W serwisie internetowym śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
(www.solidarnosckatowice.pl) można pobrać nowe druki 

bilansu i rachunku wyników oraz druk informacji 
dodatkowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 

Dla związkowców/Dokumenty do pobrania/Druki fi nansowe).

Komunikat dla Komisji 
Zakładowych

D
o początku 2016 roku w 
polskim prawie znane 
były odsetki za zale-

głości podatkowe, odsetki 
ustawowe i odsetki maksy-
malne, odsetki w transakcjach 
handlowych (dla przedsię-
biorców). Podział ten był w 
miarę czytelny i raczej nie 
generował problemów inter-
pretacyjnych.

Od 2016 roku w dalszym 
ciągu funkcjonują odsetki za 
zaległości podatkowe, ale mamy 
także odsetki kapitałowe, odsetki 
ustawowe, maksymalne odsetki 
ustawowe, odsetki za opóź-
nienie, odsetki za opóźnienie w 
transakcjach handlowych (dla 
przedsiębiorców), maksymalne 
odsetki za opóźnienie.

Dość trudno jest zorientować 
się, z jakimi odsetkami mamy 
do czynienia, szczególnie, że 
różnią się one nie tylko nazwą, 
ale i wartością procentową.

O d s e t k i  k a p i t a ł o w e 
stanowią wynagrodzenie 

za korzystanie z cudzego 
kapitału. Odsetki kapitałowe 
należą się tylko wtedy, gdy 
wynika to z czynności prawnej, 
ustawy, orzeczenia sądu albo 
decyzji organu. Jeżeli wyso-
kość odsetek kapitałowych 
nie zostanie w inny sposób 
określona, należą się odsetki 
ustawowe (czyli odsetki w 
wysokości 5 proc. w skali roku). 
Odsetki kapitałowe to inaczej 
odsetki ustawowe, przy czym 
mogą być one wyższe niż 5 
proc., ale nie mogą przekra-
czać wartości maksymalnych 
odsetek ustawowych.

Odsetki ustawowe należą 
się wtedy, gdy nie zastrzeżono 
innych odsetek i obecnie ich 
wartość wynosi 5 proc. w skali 
roku. Maksymalne odsetki usta-
wowe wynoszą dwukrotność 
odsetek ustawowych, czyli 
10 proc. w skali roku.

Odsetki za opóźnienie wyni-
kają z opóźnienia w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego. 

Odsetki te wynoszą obecnie 7 
proc. w skali roku. Natomiast 
maksymalna wysokość odsetek 
maksymalnych za opóźnienie 
to 14 proc. w skali roku.

W ustawie o terminach 
zapłaty w transakcjach 
handlowych, mającej zasto-
sowanie co do zasady do 
odpłatnej dostawy towarów 
oraz odpłatnego świadczenia 
usług pomiędzy szeroko rozu-
mianymi przedsiębiorcami 
,wprowadzono zasady nali-
czania odsetek dla transakcji 
handlowych. 

Jeśli termin zapłaty nie został 
określony w umowie, a wierzy-
ciel spełnił swoje świadczenie 
oraz nie otrzymał zapłaty, 
wierzycielowi bez wezwania 
przysługują odsetki ustawowe 
po upływie 30 dni od dnia speł-
nienia swojego świadczenia do 
dnia wymagalności (najczęściej 
jest to dzień zapłaty określony 
w fakturze VAT lub w wezwaniu 
do zapłaty).

Jeśli termin zapłaty został 
określony, a wierzyciel spełnił 
swoje świadczenie oraz nie 
otrzymał zapłaty w terminie 
wymagalności (przeważnie 
termin zapłaty określony na 
fakturze), wierzycielowi przy-
sługują bez wezwania odsetki. 
chyba że strony uzgodniły 
wyższe odsetki. Odsetki te są 
naliczane także w wypadku 
gdy termin zapłaty został 
co prawda dochowany, ale 
w sposób nieuzasadniony 
wynosił więcej niż 60 dni. 
Na chwilę obecną wartość 
tych odsetek wynosi 9,5 proc.

Z powodu tak dużego 
zróżnicowania w nazew-
nictwie odsetek, trzeba 
zwracać szczególną uwagę 
na treść podpisywanych 
umów. Wartości odsetek mogą 
się zmieniać, co wynika ze 
zmiany przepisów, dlatego 
warto sprawdzić, jakie są 
aktualne wartości w dacie 
zawierania umowy.

W
ielu z nas spotkało się 
z sytuacją (osobiście 
lub w najbliższym 

otoczeniu), że zmarła mu 
bliska osoba pozostawia po 
sobie nieruchomość lub jej 
część. Co więc zrobić, by 
uregulować ten stan rzeczy? 
Poniżej prezentujemy sposób 
postępowania w takim przy-
padku (dla celów niniejszej 
publikacji pomijamy w tym 
miejscu kwestię przyjęcia lub 
odrzucenia spadku – przyj-
mując, iż spadek – nierucho-
mość przyjmujemy).

Uwaga – przy śmierci 
współmałżonka objętego 
majątkową wspólnością 
małżeńską – z chwilą śmierci 
udziały ze wspólnych ustala 
się na udziały po ½ części.

D l a  n i e r u c h o m o ś c i 
prowadzi się odrębny rejestr 
– zwany Księgami wieczy-
stymi. Wpisuje się tam m.in. 
dane nieruchomości mające 
ją wyróżnić oraz dane właś-
ciciela lub współwłaścicieli. 

Dlatego tak istotne jest – aby 
po śmierci każdego z ujawnio-
nych właścicieli wpisać w jego 
miejsce spadkobiercę(-ów). 

Pierwszym krokiem w 
tym kierunku jest ustalenie 
praw do spadku przysługują-
cych poszczególnym spadko-
dawcom. W tym celu możemy 
albo skierować właściwy 
wniosek do Sądu Powszech-
nego – sądu właściwego dla 
miejsca śmierci spadkodawcy 
lub udać się do notariusza w 
celu sporządzenia aktu dzie-
dziczenia, przy czym należy 
pamiętać, że o ile do Sądu 
możemy złożyć wniosek samo-
dzielnie – niezależnie niejako 
od pozostałych spadkobierców 
– to do notariusza musimy 
udać się wraz ze wszystkimi 
spadkobiercami ustawowymi. 
Będzie to mniej skompliko-
wane w wypadku, gdy w krąg 
dziedziczenia powołani będzie 
współmałżonek lub/i dzieci 
zmarłej osoby – znacznie trud-
niejsze, gdy ustalać będziemy 

postępowanie spadkowe po 
kolejnym krewnym. Wówczas 
to w zasadzie pozostanie nam 
droga sądowa. 

Po uzyskaniu postano-
wienia sądu o nabyciu praw 
do spadku – lub notarialnego 
poświadczenia dziedziczenia 
– w terminie 6 miesięcy złożyć 
musimy stosowną dekla-
rację spadkową do właści-
wego Urzędu Skarbowego 
na specjalnym formularzu. 
Informację o wyborze formu-
larza uzyskamy w punkcie 
informacyjnym każdego z 
urzędów skarbowych po 
krótkim przedstawieniu 
sprawy. Złożenie tej dekla-
racji w w/w terminie przez 
osoby z I grupy podatkowej 
gwarantuje nam ustawowe 
zwolnienie z konieczności 
uiszczenia podatku od spadku. 
Wynikiem złożenia deklaracji 
w US jest uzyskanie zaświad-
czenia lub decyzji organu. 

Z postanowieniem sądu 
(lub notarialnym poświad-

czeniem dziedziczenia) oraz 
zaświadczeniem urzędu 
skarbowego (lub decyzją) 
możemy złożyć wniosek do 
Sądu Rejonowego – Wydziału 
Ksiąg wieczystych, który 
prowadzi księgę wieczystą dla 
nabywanej w formie spadku 
nieruchomości. Wniosek ten 
składamy na specjalnym 
formularzu KW-WPIS, który 
możemy pobrać w każdym 
sądzie prowadzącym wydział 
ksiąg wieczystych lub pod 
adresem internetowym http://
bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-
-ewidencje/ksiegi-wieczyste/. 
W załączniku musimy w orygi-
nale przedłożyć co najmniej 
postanowienie sądu o nabyciu 
praw do spadku (lub notarialne 
poświadczenie dziedziczenia) 
oraz zaświadczenie z urzędu 
skarbowego. O ile dokona-
liśmy działu spadku musimy 
także przedłożyć odpowiedni 
dokument z tym związany 
(odpowiednio sądowe posta-
nowienie lub akt notarialny).

Rodzaje odsetek

Co mam zrobić, gdy 
dziedziczę nieruchomość? 
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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

» MIĘDZYNARODOWA GRUPA 
naukowców odkryła siedem planet, 
które mogą być podobne do Ziemi. 
W związku z tym, że media nie podały, 
czy naukowcy są z dobrej zmiany czy 
z totalnej opozycji, internetowi hejterzy 
są w kropce. Nie wiedzą, jak to skomen-
tować. W sprawach międzygalaktycz-
nych nie ma wyraźnych wytycznych.

» PROPONUJEMY MAŁE ĆWICZENIA 
umysłowe. Co by było, gdyby wysłać 
na te planety polityków peło i kropki 
nowoczesnej? My obstawiamy, że co 
najmniej trzy by sprywatyzowali, trzy 
pozwolili wydoić zaprzyjaźnionym 
fi rmom zewnętrznym, a na ostatniej 
postawili by za publiczne pieniądze 
nikomu niepotrzebne ekrany akustyczne, 
ale za to bardzo drogie.

» A DOBRA ZMIANA? Oczywiście 
najpierw ogłosiłaby program „Planeta 
plus”, czyli 500 zł na każdego kosmitę. 
Potem okazałoby się, że jednak nie na 
każdego, tylko co drugiego. Następnie 
zostałby zaprezentowany program 
repolonizacji owych ciał niebieskich, 
a później partyjne frakcje zaczęłyby się 
o nie między sobą bić, a w przerwach 
między bitwami latać ze skargą i po 
wytyczne do Prezesa Całej Galaktyki. 
Planeta, na której rezydowałby prezes 
nosiłaby oczywiście nazwę Nowogrodzka. 

» A KUKIZOWCY? Na pewno chcie-
liby rozwalić ten system, na początek 
rzucając pomysł wprowadzenia JOP-ów, 
czyli Jednomandatowych Okręgów 
Planetarnych. A reszta pomysłów? 
My nie mamy, ale Paweł z pewnością 
wrzuci na fejsa.

» ZAWSZE BARDZIEJ interesowały nas 
ciekawostki przyrodnicze niż polityczne. 
Na przykład ostatnio tabloidy odkryły 
latającego borsuka. Problem w tym, że lata 
za dużo i wyłącznie za pieniądze podat-
ników. Jak poinformował Fakt, wicemar-
szałek Senatu z peło Bogdan Borusewicz 
w ciągu 14 miesięcy tej kadencji aż 137 
razy korzystał z darmowych lotów krajo-
wych. Kosztowało to ponad 78 tys. zł. 
Tabloid podał, że o marszałku krąży 
żart, iż lata z Warszawy do Gdańska 
tylko po to, żeby wyprowadzić psa. 
Borsuk wyprowadzający na spacer psa? 
To dopiero ciekawostka.

» KTOŚ W KLUBIE partii rządzącej 
zapomniał zapłacić za przedłużenie 

praw do domeny kppis.pl i tym samym 
ofi cjalna strona klubu parlamentarnego PiS 
trafi ła w ręce dowcipnisiów. Po wpisaniu 
adresu tej strony, na ekranie zamiast 
nudnej witryny politycznej pojawił się 
portal kulinarny pod nazwą Klub Przy-
jaciół Pieczywa i Sera. Na stronie głównej 
portalu kppis.pl widnieje artykuł pt. „Za 
co kochamy sery?”. – Ser, podobnie jak 
pieczywo, łączy wszystkich Polaków, nie 
tworzy podziałów, nie rozróżnia lepszych i 
gorszych – podkreśla autor wpisu. Można 
bez hejtu i z przymrużeniem oka? Można.

» W TYM TYGODNIU nic nie piszemy 
o mistrzu samozaorania. Obrazek nas 
wyręcza.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI 

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Przychodzi facet do szpitala na 
izbę przyjęć i mówi:
– Proszę pana, jestem z Warszawy, 
upadłem i boli mnie ręka.
Lekarz odpowiada:
– Na to pierwsze nic nie pora-
dzimy, a jeśli chodzi o to drugie, 
to zapraszam na rentgen.

***
Przychodzi gostek do dentysty, 
ale się boi.
Dentysta posadził go na fotelu, 
ustawił, ale za cholerę nie może 
gościowi otworzyć gęby:
– Pan jest zestresowany, niech 
pan idzie na przeciwko do baru 
i golnie sobie setkę na odwagę.

Po 5 minutach gościu wraca do 
gabinetu, siada na fotelu i mówi 
ze zdecydowaniem:
– Noooo! Rusz mnie teraz, ty 
pieronie!

***
Wchodzi pacjent do przychodni 
rejonowej. Lekarz pyta:
– Gdzie boli?
– O tu – pokazuje pacjent.
– A to nie nasza rejon.

***
– A czemu ty się nie golisz?
– Bo nie mam kobiety dla której 
musiałbym się golić.
– A dla siebie?
– A dla siebie piwo kupuję.

Nad stawem siedzi doświadczony 
wędkarz i usiłuje coś złowić.
Mija godzina, dwie, trzy i nic! Naraz 
nad wodą staje 12-latek, zarzuca 
wędkę i... wyciąga rybę za rybą.
Rozwścieczony wędkarz nie wytrzy-
muje i woła:
– A lekcje smarkaczu odrobiłeś?! 

***
Idą Antek i Franek przez las. 
Zobaczyli kamień, na którym 
było napisane: „Jeśli mocie 
ludzkie serce, to mnie obróćcie”. 
Nasapali się więc porządnie, a 
zaś na drugiej stronie było napi-
sane: „Piknie wom dziękuję, bo 
mi się bok odleżoł”.  

Natchniona turystka do bacy:
– Wy to jesteście szczęśliwi. Widu-
jecie zaślubiny górskich potoków z 
obłoczkami, widujecie, jak zacho-
dzące słońce wypija czerń całego 
dnia, jak blady księżyc topi się 
w bezdennych mgłach...
– Wszystko to widywałem, panie-
neczko, ale teraz już nie piję.

***
Wychodzi baca przed chałupę. 
Spogląda na stadko owieczek i 
uśmiecha się:
– Jak sułtan. Normalnie jak sułtan.

***
Jedzie nawalony baca wozem i 
zatrzymuje go policjant:

– No baco – przegięliście! Kartę 
woźnicy!
– Ni mom...
– No to dowód osobisty.
– Ni mom...
– Paszport, legitymację – cokolwiek! 
– Ni mom...
– Echhh baco... adres podajcie.
– www. baca.pl

***
Turysta pyta bacę:
– Baco, jak przepowiadacie pogodę? 
– Ano po świstaku.
– Jak to po świstaku?
– Jeśli świstak podrapie się jeden raz, 
to znaczy że będzie ładna pogoda, 
jak dwa, to znaczy że będzie śnieg, 

a jak trzy, to znaczy że będzie burza. 
– A jak podrapie się więcej razy? 
– To znaczy, że ma pchły. 

***
Turyści pytają się bacy:
– Baco, gdzie jest Giewont?
– Widzicie tom pirsom górkę?
– Tak.
– To nie jest Giewont.  A drugom?
– Tak.
– To tys nie jest Giewont. A trzecią?
– Nie.
– To jest właśnie Giewont. 

***
Ogłoszenie:
Słońce, piasek, woda... Zatrudnię 
do pracy przy betoniarce.

Drużyna z kopalni Borynia 
zwyciężyła w rozegranym 
26 lutego w Jaworznie XIV 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
im. Kazimierza Zachnika. 
Na drugim stopniu podium 
stanął zespół z Zakładu Górni-
czego Sobieski. Trzecie miejsce 
zajęła druga drużyna z kopalni 
Borynia. 

Zespoły rywalizowały ze 
sobą w systemie każdy z 
każdym. Najlepszym bram-
karzem turnieju okazał się 
Krzysztof Kruk z ZG Sobieski, 
a tytuł króla strzelców przy-
znano reprezntantowi zwycię-
skiej drużyny Jarosławowi 
Szewczykowi.

Kazimierz Zachnik, którego 
imię nosi turniej piłki nożnej, 

był wieloletnim działaczem 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności, członkiem prezydium 
ZR i Zarządu Fundacji na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
i m .  G r z e g o r z a  K o l o s y. 
W Solidarności działał od 1980 
roku. W stanie wojennym 
został aresztowany za druk 
i kolportaż ulotek. W prezy-
dium śląsko-dąbrowskiej 
„S” odpowiadał za dział 
interwencyjno-prawny. Był 
też pasjonatem piłki nożnej 
i inicjatorem piłkarskich 
rozgrywek związkowców. 
Zmarł w wieku 54 lat.

Organizatorem turnieju 
jest Solidarność z Zakładu 
Górniczego Sobieski.

AGA

Turniej halowej 
piłki nożnej
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