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Z okazji dnia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy i tramwajarzy 
wszystkim pracownikom kolei oraz komunikacji tramwajowej życzę stabilnej pracy, 

godnych wynagrodzeń i sukcesów zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności

T
o dopiero początek. 
W grudniu i w stycz-
niu do referendum 
przystąpią pracowni-
cy kolejnych branż 

m.in. motoryzacji, zbrojeniów-
ki, górnictwa, energetyki czy 
służby zdrowia. Jestem prze-
konany, że wyniki głosowań 
zmuszą rząd, aby wreszcie po-
ważnie zaczął się interesować 
tym, co dzieje się w polskiej 
gospodarce i na polskim rynku 
pracy. Żadne piarowskie zaklę-
cia już nic nie pomogą, Polska 
jest naprawdę w poważnych 
tarapatach gospodarczych i 
rząd musi pilnie zabrać się do 
roboty – mówi Dominik Ko-
lorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Kolejarze mają dwa referenda
Pracownicy kolei wypowiadają 
się nie tylko w sprawie strajku 
solidarnościowego w regionie, 
ale również w ogólnopolskim 
referendum w sprawie strajku 
w obronie świadczeń przejaz-
dowych, czyli ulg na przejazdy 
pociągami dla pracowników 
kolei, ich rodzin oraz kolejar-
skich emerytów. 

Jak mówi Stanisław Kokot, 
rzecznik prasowy Sekcji Kra-
jowej Kolejarzy NSZZ Solidar-
ność, uprawnienia do ulgo-
wych przejazdów dla kolejarzy 
funkcjonowały od początku 
istnienia kolei w naszym kraju 
i nadal obowiązują w więk-
szości europejskich państw. 
– To nie jest żaden przywilej 
czy bonus. Świadczenia prze-
jazdowe to po prostu część 
naszych wynagrodzeń. Jeżeli 
kolejarze je stracą, z budżetów 
domowych ich rodzin zniknie 
kilkaset złotych miesięcznie – 
zaznacza Kokot.

Związkowcy domagają się 
albo utrzymania świadczeń 
przejazdowych w dotychcza-
sowym kształcie, albo wprowa-
dzenia w zamian rekompensat 
w wysokości 720 zł brutto dla 
każdego pracownika. 

– Zarówno w przypadku 
jednego, jak i drugiego re-
ferendum sprawa jest jasna. 
Bronimy wynagrodzeń i bro-
nimy miejsc pracy. Wszyscy 
widzą, że polityka w sprawie 

kolei zmierza do jednego: spry-
watyzować albo zlikwidować. 
Poza tym kolejarze doskonale 
zdają sobie sprawę, że kłopoty 
hutnictwa czy innych przedsię-
biorstw, oznaczają też kłopoty 
na kolei. Jestem przekonany, 
że zdecydowana większość 
kolejarzy w naszym regionie 
powie: dwa razy TAK – mówi 
Stanisław Hrustek, szef Regio-
nalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ 
Solidarność.

Hutnictwo na krawędzi
Jeśli chodzi o hutnictwo i prze-
mysł metalowy, to 21 listopada 
referendum w sprawie strajku 
solidarnościowego rozpoczyna 
się w Hucie Pokój w Rudzie 
Śląskiej. – Już przenosimy 
urny w wyznaczone miejsca. 
Pracodawca nie sygnalizował, 
że nie udostępni nam list pra-
cowników, więc mam nadzieję, 
że wszystko pójdzie sprawnie 
– mówi szef zakładowej Soli-
darności Józef Skudlik. 

Pracownicy Huty Pokój, 
podobnie jak pozostali hutni-
cy, obawiają się podwyżek cen 
energii związanych z wejściem 
w życie pakietu klimatyczno-
energetycznego oraz podwy-

żek cen wsadu, potrzebnego 
do produkcji prowadzonej 
w tym zakładzie. – Już w tej 
chwili koszt zakupu wsadu sta-
nowi ok. 70 proc. wszystkich 
kosztów. Jeżeli ceny pójdą w 
górę, produkcja stanie się nie-
opłacalna, a w takiej sytuacji 
trudno wykluczyć zwolnienia 
– dodaje Józef Skudlik.

23 listopada referendum 
przeprowadzone zostanie w 
Hucie Buczek w Sosnowcu. 
– Huta Buczek jest produ-

centem walców hutniczych 
i zakładem wysokoenergo-
chłonnym, wzrost cen energii 
elektrycznej spowoduje, że 
fi rma się wywróci – podkreśla 
Michał Karlik, przewodniczą-
cy zakładowej Solidarności. 
Przypomina, że przez dwa 
lata zakład znajdował się w 
upadłości likwidacyjnej. – 
Dzięki poświęceniom załogi, 
m.in. obniżkom wynagrodzeń, 
Huta Buczek przetrwała. Teraz 
może się okazać, że pracownicy 

zrobili wszystko, żeby zakład 
uratować, a polski rząd i tak 
doprowadzi do jego upadku 
– dodaje Karlik.

Przygotowania do referendum 
Na 26 listopada wyznaczo-
ny został termin referendum 
strajkowego w Kombinacie 
Koksochemicznym Zabrze. 
Referendum poprzedza pro-
wadzona w tym tygodniu 
przez zakładowe organizacje 
związkowe szeroka akcja in-
formacyjna.

– Zmobilizowaliśmy wszyst-
kie siły. W akcję informacyjną 
zaangażowały się wszystkie 
nasze komisje wydziałowe oraz 
związkowi emeryci. Kolportu-
jemy ulotki, na zakładowych 
tablicach rozwiesiliśmy pisma 
informujące o referendum. 
Spotykamy się z załogami i 
wyjaśniamy im ideę strajku 
solidarnościowego. M.in. tłu-
maczymy im, dlaczego w tym 
proteście upominać będziemy 
się również o godną płacę dla 
ludzi zatrudnionych w admi-
nistracji sądowej. Jesteśmy 
przekonani, że nam się uda, 
bo nasza akcja informacyjna 
jest bardzo dobrze odbierana 
przez pracowników – mówi 
Irena Przybysz, przewodniczą-
ca Solidarności w Kombinacie 
Koksochemicznym Zabrze.

 Związkowcy liczą, że w 
referendum strajkowym więk-
szość pracowników kombinatu 
opowie się za protestem. Są 
przekonani, że o wynikach 
głosowania zdecydują nara-
stające obawy o miejsca pracy 
i przyszłość kombinatu. – Po-
garszająca się wciąż koniunk-
tura na koks i obniżająca się 
produkcja może doprowadzić 
do likwidacji wielu miejsc 
pracy w naszym kombinacie. 
A zwolnienia związane będą z 
wypłatą pracownikom odpraw, 
zagwarantowanych w pakie-

cie socjalnym. Nasza fi rma nie 
wytrzyma tak olbrzymiego ob-
ciążenia fi nansowego. Strajk 
to nasza ostatnia broń przed 
ewentualnymi zwolnieniami 
– mówi Irena Przybysz.

26 listopada rozpoczyna się 
referendum w ArcelorMittal 
Poland, w Hucie Bankowa i 
w innych zakładach hutni-
czych i przedsiębiorstwach 
przemysłu metalowego w 
naszym regionie. Głosowanie 
w hutnictwie zakończy refe-
rendum w CMC Zawiercie. Na 
początku grudnia powinny 
zostać opublikowane pierwsze 
wyniki referendów. 

To dotyczy każdego
W trakcie referendum pracow-
nicy odpowiadają na pytanie, 
czy jesteś za przeprowadzeniem 
strajku solidarnościowego w 
wymiarze do 4 godzin w celu 
poparcia żądań zgłoszonych w 
ramach sporu zbiorowego pro-
wadzonego z pracodawcą przez 
Międzyzakładową Organizację 
Związkową NSZZ Solidarność 
Pracowników Sądownictwa 
z siedzibą w Katowicach?

– Jako że żyjemy w kraju, 
w którym formalnie nie można 
ogłosić strajku generalne-
go przeciwko rządowi, aby 
móc forsować nasze postula-
ty, musieliśmy skorzystać z 
innej formuły. Jest nią strajk 
solidarnościowy, czyli taki, w 
którym pracownicy jednego 
zakładu strajkują w obronie 
pracowników innego zakła-
du, którzy nie mają prawa do 
strajku. I z tej możliwości ko-
rzystamy przygotowując strajk 
solidarnościowy w obronie 
pracowników sądownictwa. 
Wspieramy ich postulaty bran-
żowe, jednak najważniejsze 
są postulaty zgłoszone przez 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy. One 
dotyczą każdego z nas, każdej 
branży, każdego zakładu – wy-
jaśnia Dominik Kolorz.

Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy zo-
stał utworzony miesiąc temu. 
W skład komitetu wchodzą 
śląsko-dąbrowska Solidarność, 
OPZZ, FZZ oraz Sierpień 80.

AGA, BEA, ŁK, NY

Rozpoczynają się referenda strajkowe związane z przygotowaniami do solidarnościowego strajku w całym 
regionie. Jako pierwsi do głosowania przystępują pracownicy zakładów hutniczych i kolei.

LAWINA RUSZYŁA

Postulaty MKPS:
1. Stworzenia osłonowego systemu regulacji fi nansowych 

oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymują-
cych zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju 
produkcyjnego.

2. Wprowadzenia systemu rekompensat dla przedsię-
biorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-
energetycznego. 

3. Ograniczenia stosowania umów śmieciowych.
4. Likwidacja NFZ.
5. Utrzymania rozwiązań emerytalnych, przysługują-

cych pracownikom zatrudnionym w warunkach szcze-
gólnych i szczególnym charakterze.

Wzór karty do głosowania w referendum strajkowym

Polska jest naprawdę 
w poważnych tarapatach 
gospodarczych i 
rząd musi pilnie 
zabrać się do roboty.



D
awno, dawno temu, czyli jakieś pięć 
lat temu. Za siedmioma kilometrami 
autostrady, za siedmioma krzesełkami 

stadionu i za siedmioma innymi skokami 
cywilizacyjnymi, w pewnym środkowo-
europejskim kraju do władzy doszedł niejaki 
Rudoldinho ze swoją świtą. Robił to, co robi 
większość polityków. Opowiadał ludziom 
bajki. Choć wcześniej mieszkańcy owego 
kraju wymieniali sobie bajkopisarzy raz 
na cztery lata, albo jeszcze szybciej, tego 
pozostawili na dłużej. Głównie z takiego 
powodu, że uwierzyli w bajkę o krwawym 
tyranie Łabędzkim. 

Bajkopisarz Rudoldinho, trzeba mu przy-
znać, umiejętnie snuł bajania. Dobrze wie-
dział, jakich ma słuchaczy. Zakompleksieni, 
skłonni do cwaniactwa, nieufni, bojący się 
jakichkolwiek kontaktów z biurokratycz-
ną machiną państwa i ślepo wierzący w to, 
co widzą w telewizorach. Rudoldinho te 
kompleksy i przywary pielęgnował, i wy-
korzystywał w prosty sposób. Mówił, że to, 
co on robi, w innych krajach chwalą, a z 
tego, co robią jego przeciwnicy polityczni, 
w innych krajach się śmieją. Zezwalał na 
drobne cwaniactwa maluczkim, aby nie 
czepiali się wielkich przekrętów. Uczciwi, 
zniechęceni kolejnymi biurokratycznymi 
murami i zasiekami, albo rezygnowali z 
dochodzenia swoich praw, albo próbowali 
załatwiać, wręczać łapówki, aby otrzymać 
to, co im się należało w zamian za podatki, 
jakie zdzierało z nich państwo Rudoldinho. 
W telewizorach bajkopisarzowi towarzy-
szyła bezwstydna propaganda klakierów. 
Rudoldinho wiedział, że mieszkańcy tego 
kraju uwierzą nawet w najbardziej nie-
prawdopodobne bzdury pod warunkiem, 
że telewizja powie, że to prawda. Wiedział 
też, że przeciętny słuchacz jego bajek nie 
ufa sąsiadowi, nie ufa koledze z pracy, ni-
komu nie ufa poza najbliższą rodziną, a i 
to nie zawsze. 

Takim ludem łatwo się rządzi, łatwo 
wciska się kit i właściwie nie ma czego się 
obawiać. Bo nawet jeśli zbierze się jakaś 
grupa niezadowolonych, która chce zmienić 

bajkopisarza, to inne grupy niezadowolo-
nych nie przyłączą się do niej, bo one lek-
ceważą innych. Tak jak przeciętny cwaniak 
drogowy, autobusowo-tramwajowy czy 
kolejkowy lekceważy innych jadących tą 
samą drogą, tym samym autobusem czy 
tramwajem, stojących w tej samej kolejce. 
On się wcisnął na chama, on przepchnął 
się pierwszy, on jest zwycięzcą kolejnej co-
dziennej przepychanki w chorym kraju. 
Dopiero gdy mu się życie zawali, gdy straci 
robotę, gdy nie dostaje wypłaty, gdy wpad-
nie w chorobę, zaczyna mówić o potrzebie 
wspólnoty, narzeka na brak solidarności 

między ludźmi i kwili, że nikt nie chce 
wyciągnąć do niego pomocnej dłoni. 

Koniec moralizowania. Rzecz jest prosta 
jak konstrukcja młotka. Rządzących wy-
bieramy my wszyscy, również ci, którzy na 
wybory nie chodzą. Jeśli rządzący robią źle, 
możemy ich zmusić, aby się poprawili, albo 
ich zmienić. I nie trzeba czekać na wybory. 
Rządzący lekceważą pojedynczych obywa-
teli. Respekt czują wobec grupy, ale pod 
warunkiem, że jest to grupa bardzo bogata 
lub bardzo liczna. W naszym przypadku 
tę pierwszą opcję możemy między bajki 
włożyć. Pozostaje opcja druga. Liczebność. 
Doświadczenie w machaniu szabelką nie 
jest wymagane, podobnie jak umiejętność 
„pociągnięcia z dyńki” czy wypuszczenia 
wiązanki przekleństw inspirowanej prozą 
laureatów Nike bądź fi lmami nagradzany-
mi Złotymi Lwami Gdańskimi. Wystarczy 
tylko wziąć do ręki długopis i w referendum 
strajkowym zakreślić na kartce TAK. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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2 
dni potrwa Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
Solidarność, który 22 listopada rozpocznie 
się w Kielcach. Będzie to pierwszy KZD od 
czasu wyborów nowych władz związku. W 
czasie zjazdu delegaci podsumują dwa lata 
obecnej kadencji. Podczas pierwszego dnia 
obrad informację o pracy Komisji Krajowej 
przedstawi jej szef Piotr Duda. Delegaci 
XXVI KZD w specjalnej uchwale uhonorują 
ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego tytu-
łem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. KZD 
jest najwyższą władzą w związku. Stano-
wią go delegaci wybrani przez walne zebra-
nia delegatów regionów, przewodniczący 
zarządów regionów i sekretariatów bran-
żowych oraz przewodniczący Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów, łącznie 324 osoby. 
W tym roku organizatorem zjazdu obok 
Komisji Krajowej jest Region Świętokrzyski 
NSZZ Solidarność.
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TRZY pytania
Krzysztof Celiński, ekspert ds. transportu kolejowego

Bez inwestycji lepiej nie będzie
Resort transportu pracuje nad zmianą 
prawa, która umożliwiałaby upadłość 
kolejowych spółek przewozowych. Jakie 
mogą być konsekwencje tych zmian? 
– Nasze prawo pod tym względem jest nie-
dostosowane do prawa europejskiego. Powo-
dem prac nad regulacjami dopuszczającymi 
upadłość spółek kolejowych są właśnie naciski 
Komisji Europejskiej. Natomiast oczywiście 
w naszej sytuacji, gdy rynek kolejowy nie jest 
jeszcze do końca ukształtowany i prawidłowo 
uregulowany, te zmiany mogą doprowadzić 
do upadłości kluczowych graczy na tym 
rynku. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 
Przewozy Regionalne, które ciągle jeszcze 
pełnią istotną rolę w kolejowym transporcie 
pasażerskim w naszym kraju. 
Czy w takim razie rynku kolejowego nie 
należałoby najpierw odpowiednio przy-
gotować na te zmiany prawne. Większość 
spółek kolejowych w Polsce jest zadłużona, 
co po wprowadzeniu nowych przepisów 
oznaczałoby w zasadzie automatyczne 
postawienie ich w stan upadłości...

– Przepisy wykluczające upadłość spółek 
kolejowych wprowadzone w 2000 roku 
miały chronić te fi rmy w okresie przekształ-
ceń, kiedy to z PKP wyodrębniono znaczną 
liczbę podmiotów, takich jak np. Przewozy 
Regionalne, PKP Intercity czy PKP Polskie 
Linie Kolejowe. Skoro jednak w przypadku 
choćby Przewozów Regionalnych do dzisiaj 
nie rozwiązano problemu defi cytu środków 
fi nansowych, z którym ta spółka boryka się 
od wielu lat, to moim zdaniem forsowanie 
zmian w prawie umożliwiających upadłość 
tej fi rmy może być odbierane jako próba 
pozbycia się odpowiedzialności.

Po katastrofi e pod Szczekocinami minister 
Sławomir Nowak przedstawił 10-punkto-
wy plan poprawy bezpieczeństwa na kolei. 
Kolejarze skarżą się, że choć od ogłoszenia 
programu minęło już pół roku, w kwestii bez-
pieczeństwa nic się nie zmieniło. Nie widać 
nowych inwestycji, nie zwiększono kompe-
tencji Urzędu Transportu Kolejowego... 
– Moim zdaniem kompetencje UTK w kwe-
stii bezpieczeństwa są wystarczająco silne i 
nie trzeba ich dodatkowo wzmacniać. Poza 
tym nawet najlepsze regulacje prawne na 
niewiele się zdadzą, jeżeli nie wprowadzi 
się odpowiednich inwestycji. Modernizacja 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
wprowadzenie urządzeń sygnalizacji kabi-
nowej i urządzeń uzależniających prędkość 
pociągu od sytuacji na torze, a nie od reakcji 
maszynisty – to inwestycje, które wymagają 
ogromnych nakładów fi nansowych, a bez 
nich trudno spodziewać się poprawy stanu 
bezpieczeństwa w polskim transporcie ko-
lejowym. 

ŁK

Nawet najlepsze 
regulacje prawne na 
niewiele się zdadzą, 
jeżeli nie wprowadzi się 
odpowiednich inwestycji.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Rządzący lekceważą 
pojedynczych obywateli. 
Respekt czują wobec grupy, ale 
pod warunkiem, że jest to grupa 
bardzo bogata lub bardzo liczna. 

WIEŚCI z gospodarki
» UBIEGŁY MIESIĄC BYŁ KOLEJNYM, w którym ceny towa-
rów i usług poszły w górę. Największy wpływ na wzrost infl acji 
miały rosnące opłaty związane z utrzymaniem mieszkań oraz 
drożejąca żywność i odzież. – W porównaniu z październikiem 
2011 roku infl acja wyniosła 3,4 proc. – poinformował GUS. 

» SYSTEMATYCZNIE ROSNĄ TEŻ NIESPŁACONE DŁUGI 
Polaków. Nieuregulowane zobowiązania wynoszą już 37 mld zł. 
To o 3,2 proc. więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Problemy 
z terminowym spłacaniem zobowiązań ma już ponad 2,2 milio-
na Polaków. Pod koniec września w bankach i w SKOK-ach go-
spodarstwa domowe łącznie były zadłużone na blisko 535 mld 
zł. Większość długów stanowią kredyty mieszkaniowe. Niestety, 
zamiast odkładać zaciągamy coraz więcej zobowiązań. Są one 
już o 31,5 mld zł wyższe od oszczędności zdeponowanych w 
bankach.

» TRUDNO SIĘ WIĘC DZIWIĆ, że – jak poinformowała Komi-
sja Nadzoru Finansowego – po dziewięciu miesiącach tego roku 
zysk netto banków wyniósł 11 mld złotych. Co prawda był on o 
100 mln zł mniejszy niż w porównywalnym okresie 2011 roku, 
ale ekonomiści podkreślają, że został wypracowany w sytuacji 
spowolnienia gospodarczego. W ubiegłym roku wzrost gospodar-
czy wynosił ok. 4 proc., a w tym systematycznie słabnie.

» W PRZECIWIEŃSTWIE DO SEKTORA BANKOWEGO 
branża budowlana zamiast zysków znów liczy straty. We wrześ-
niu spadek sprzedaży usług budowlanych wyniósł aż 17,8 proc., 
a w październiku 3,6 proc. Zdaniem analityków budowlankę w 
najbliższych miesiącach czeka recesja, wynikająca z kryzysu oraz z 
sezonowego spadku aktywności.

» KŁOPOTY FINANSOWE MAJĄ TEŻ FIRMY KOLEJOWE. W 
ubiegłym roku PKP PLK odnotowała 598,2 mln zł straty netto. 
Sposobem na podratowanie fi nansów spółki ma być „optyma-
lizacja sieci”, polegająca na wyłączeniu z eksploatacji ok. 3 tys. 
kilometrów linii kolejowej. Zarząd Grupy PKP planuje też „op-
tymalizację zatrudnienia”, ale zapewnia, że nie będzie mowy o 
„dramatycznej” i „skokowej” redukcji etatów w fi rmie.

» AŻ 13,6 PROC. POLAKÓW DOTYCZY problem niedogrzania 
mieszkań – wynika z danych Eurostatu (Unijny Urząd Staty-
styczny) za 2011 rok. Oznacza to, że w tym rankingu zajmu-
jemy 21 miejsce na 27 państw. Średnia w UE wynosi 8,6 
proc. (Według Światowej Organizacji Zdrowia za niedogrzaną 
nieruchomość uznaje się taką, w której temperatura w pokoju 
dziennym wynosi mniej niż 21 stopni Celsjusza, a w pozosta-
łych pokojach jest niższa niż 18 stopni).
Zdaniem Eurostatu wpływ na taki wynik w Polsce miało wiele 
czynników. Najważniejsze to niskie zarobki i energochłonność 
budownictwa. Żeby była niska, potrzebne są ogromne inwe-
stycje na docieplenie budynków. Pod względem wysokości 
zarobków Polacy zajęli miejsce w trzeciej dziesiątce. Mniej od 
nas zarabiają tylko mieszkańcy Łotwy, Litwy, Rumunii, Bułgarii 
i Węgier.

OPRAC. AK



P U B L I C Y S T Y K AZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 45/2012 |  KATOWICE 21.11.2012 3

W ciągu ostatnich 25 lat w Pol-
sce zbudowano 2 km nowych 
torów kolejowych. Przez ten 
czas zlikwidowano za to setki 
kilometrów połączeń. Infra-
struktura kolejowa znajduje 
się w katastrofalnym stanie, 
a kolejarze tracą pracę. 

W czerwcu z wielką pompą 
oddano do użytku 2-kilome-
trową linię kolejową łączącą 
warszawskie lotnisko im. Fry-
deryka Chopina z centrum 
miasta. Jest to pierwsza nowa 
linia kolejowa w naszym kraju 
od 1987 roku. Od upadku PRL 
zlikwidowano jedną czwartą ko-
lejowych tras. Co więcej, z 19,6 
tys. km linii, które pozostały, 
do codziennego ruchu pasa-
żerskiego, wykorzystywanych 
jest jedynie 13,3 tys. km.

Na początku października 
do mediów wyciekły informa-
cje, z których wynika, że Mini-
sterstwo Transportu wspólnie 
z PKP planują kolejne cięcia. 
Z mapy Polski miałaby znik-
nąć blisko jedna czwarta linii 
kolejowych. Pociągi miałyby 
przestać jeździć na wschodzie 
kraju, na Dolnym Śląsku, czy 
Pomorzu. Kilka dni przed prze-
ciekiem wiceminister transpor-
tu Andrzej Massel w jednym z 

wywiadów zapowiedział że PKP 
chce zostawić sobie tylko 14-15 
tys. km torów. Resztę miałoby 
czekać zamknięcie chyba, że 
przejęłyby je samorządy lub 
prywatne firmy. Powód tak 
drastycznych cięć jest jeden 
– szukanie oszczędności za 
wszelką cenę. 

Kolej od czasów transfor-
macji boryka się z chronicz-
nym brakiem pieniędzy, który 
uniemożliwia nie tylko roz-
wój, ale nawet utrzymanie 
obecnego stanu posiadania. 
– Największym problemem 
mającym istotny wpływ na 
rozwój polskiego transportu 
kolejowego jest niezadowa-
lający stan infrastruktury, bę-
dący wynikiem wieloletnie-
go niedofi nansowania, co w 
konsekwencji doprowadziło 
do znaczącej marginalizacji 
zarówno przewozów pasa-
żerskich, jak i towarowych 
względem pozostałych gałęzi 
transportu – stwierdził Urząd 
Transportu Kolejowego w 
opublikowanym w październi-
ku raporcie „Funkcjonowanie 
rynku transportu kolejowego 
w 2011 roku”. – Ponadto brak 
odpowiednich inwestycji ta-
borowych i pogarszający się 

stan techniczny używanych 
pojazdów powoduje, że jakość 
oferowanych usług znacznie 
odbiega od standardów eu-
ropejskich. Kolej nie jest w 
stanie sprawnie konkurować 
i w większości przypadków 
przegrywa walkę o klienta. 
Należy podkreślić, że pomimo 
nieznacznej poprawy jakości 
infrastruktury w 2011 roku, 
w dalszym ciągu 60 proc. linii 
kolejowych wymaga przepro-
wadzenia bieżących napraw 
lub kompleksowej moderni-
zacji – stwierdza raport.

Transport kolejowy jest 
traktowany po macoszemu 
przez kolejne ekipy rządzą-
ce. Choć dzięki funduszom z 
Unii Europejskiej wydatki na 
infrastrukturę transportową 
znacząco wzrosły, to jednak 
zdecydowana większość pie-
niędzy trafi a na drogi. W 2011 
roku nakłady na infrastruktu-
rę drogową wyniosły 26 mld 
zł, na kolej zaledwie 3,7 mld. 
Warto tutaj zaznaczyć, że jak 
wynika z raportu PKP PLK 
z 2010 roku, roczne nakłady 
tylko na utrzymanie linii kole-

jowych powinny wynosić pra-
wie 7 mld zł. – Kraje zachodniej 
Europy inwestują w kolej, bo 
to najtańszy, najbezpieczniej-
szy i najbardziej ekologiczny 
środek transportu. W Polsce 
nie wykorzystuje się nawet 
funduszy unijnych, bo aby z 
nich skorzystać, trzeba mieć te 
20-30 proc. wkładu własnego, 
a rządzący wszystkie pieniądze 
przeznaczają na drogi – mówi 
Henryk Grymel, przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ Solidarność.

Jak przekonuje Grymel, w 
Polsce brakuje jakiejkolwiek po-
lityki transportowej. – Pomysł 
rządu na kolej jest tylko jeden: 
sprywatyzować, wyprzedać co 
się da, a resztę polikwidować 
i powyrzucać ludzi na bruk – 
podkreśla przewodniczący. 

Przykładem tego, jak kończy 
się prywatyzacja spółek kole-
jowych w wykonaniu obecnej 
ekipy rządzącej, jest należąca 
do niedawna do grupy PKP 
spółka Przedsiębiorstwo Na-
praw Infrastruktury. W sierp-
niu 2011 roku PKP sprzedała 
100 proc. udziałów w spółce 
firmie Budimex S.A. Nieco 
ponad rok później 13 wrześ-
nia 2012 roku warszawski 

Sąd Rejonowy Praga-Północ 
ogłosił upadłość spółki. – 500 
pracowników fi rmy otrzyma-
ło wypowiedzenia w marcu, 
niedługo zwolnieni zostaną 
pewnie pozostali pracownicy, 
czyli ok. 1000 osób – zaznacza 
szef SKK.

Już za kilka tygodni pracę 
straci również ok. 1000 pra-
cowników likwidowanego 
Śląskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych, po tym jak za-
rząd województwa śląskiego 
podjął decyzję o przekazaniu 
całości regionalnych prze-
wozów pasażerskich spółce 
Koleje Śląskie. – W 2005 roku 
podobne zmiany zachodziły na 
Mazowszu. Jednak tam odbyło 
się to w sposób cywilizowany. 
Marszałek przejął wszystkich 
pracowników na podstawie 
artykułu 231 Kodeksu pracy, 
spisaliśmy pakiet socjalny 
z pięcioletnimi gwarancja-
mi zatrudnienia. Na Śląsku 
zwalnia się tysiąc kolejarzy, 
a Koleje Śląskie zatrudniają 
pracowników poprzez agencje 
pracy tymczasowej. Nikogo 
nie interesuje, co stanie się z 
tymi ludźmi i ich rodzinami – 
mówi Henryk Grymel.

ŁUKASZ KARCZMARZYK 

W 
2009 roku 
hutnictwo od-
notowało po-
ważny kryzys, 
którego skutki 

dotkliwie odczuli polscy pra-
cownicy. Byliśmy wówczas na 
drugim miejscu w Europie pod 
względem liczby osób zwolnio-
nych z branży. W 2010 roku 
sytuacja na rynku stali nieco 
się poprawiła, ale wciąż jest 
bardzo trudna. Huty odczuwają 
spadek zamówień, a ceny wy-
robów gotowych są niskie. W 
konsekwencji zakłady hutni-
cze produkują poniżej swoich 
możliwości, nie wykorzystując 
pełnych mocy. Związkowcy i 
pracodawcy już od początku 
kryzysu zwracają uwagę, że aby 
przetrwać trudny okres spowol-
nienia gospodarczego fi rmom z 
tej branży szczególnie potrzebne 
jest wsparcie rządu. – Polski rząd 
w ogóle nie jest zainteresowa-
ny przemysłem, nie prowadzi 
praktycznie żadnej polityki w 
tym zakresie i nie ma planów 
na przyszłość. Wmawia nam, 
że kraje członkowskie UE nie 
pomagają swoim zakładom, a 
doskonale wiemy, że to nie jest 
prawda. W państwach tzw. starej 
Unii już mówi się o kolejnym 
spowolnieniu i tam pracodaw-
cy wspólnie ze związkowcami 
zastanawiają się, w jaki sposób 

wykorzystają środki przekazane 
przez państwo – mówi Andrzej 
Karol, przewodniczący Regio-
nalnej Sekcji Hutnictwa NSZZ 
Solidarność.

Oprócz kryzysu gospodar-
czego, bezpośrednim zagro-
żeniem dla hutnictwa są coraz 
większe wymagania w zakresie 
ochrony środowiska i rosnące 

ceny energii elektrycznej. Ze 
względu na przebieg procesów 
technologicznych zakłady z tej 
branży są zakładami wysoko-
energochłonnymi, szczególnie 
odczuwającymi kolejne pod-
wyżki cen prądu. A po 1 stycz-
nia 2013 roku, czyli po wejściu 
w życie pakietu klimatyczno-
energetycznego, ceny energii 

wzrosną jeszcze o 30 proc. Już 
teraz dla dużych odbiorców są 
one najwyższe w Europie. Za-
kłady z branży hutniczej rocznie 
na energię elektryczną wydają 
1,5 miliarda złotych i nie mogą 
liczyć na żadne ulgi, związane 
np. z wielkością zamówień.

Dla porównania, w Niem-
czech i w Holandii fi rmy ener-

gochłonne zostały całkowicie 
zwolnione z akcyzy na ener-
gię, a we Francji i w Hiszpanii 
jest ona znacznie niższa niż w 
Polsce. Podobnie dzieje się z 
tzw. z opłatami za „certyfi katy 
kolorowe”, z których zakłady 
belgijskie, hiszpańskie, niemie-
ckie i francuskie są całkowicie 
lub częściowo zwolnione. – Nie 
jesteśmy traktowani na równi z 
zakładami z innych państw UE. 
Tam pracodawcy mają możli-
wość negocjowania cen energii 
elektrycznej. W Polsce są one z 
góry narzucone – dodaje An-
drzej Karol. 

Te problemy nie omijają za-
kładów z branży metali nieżela-
znych, czyli producentów mie-
dzi, cynku, ołowiu i aluminium. 
Sektor zatrudnia ok. 25 tysięcy 
pracowników i w ciągu roku na 
inwestycje przeznacza ponad mi-

liard złotych, dokładnie tyle, ile 
wynoszą roczne koszty energii 
elektrycznej. – Walczymy o ulgi, 
z których nasi konkurenci w Unii 
Europejskiej korzystają już od 
trzech lat. Staramy się przekonać 
Ministerstwo Gospodarki oraz 
Urząd Regulacji Energetyki, że 
fi rmom energochłonnym trzeba 
stworzyć takie same warunki, 
jakie mają inne zakłady w UE 
– powiedział niedawno podczas 
konferencji w Katowicach prezes 
ZGH „Bolesław” w Bukownie 
Bogusław Ochab.

Warto przypominać te argu-
menty, bo hutnictwo w dalszym 
ciągu jest ważnym pracodawcą 
w Polsce. W zakładach tej branży 
i w spółkach współpracujących 
z nimi zatrudnionych jest ok. 
100 tys. pracowników. Przenie-
sienie produkcji stali i wyrobów 
ze stali za wschodnią granicę 
Unii Europejskiej pociągnie za 
sobą nie tylko upadek hut, ale 
także falę bankructw fi rm m.in. 
transportowych i serwisowych. 
Problemy mogą mieć producenci 
koksu, którego zakłady hutni-
cze są znaczącym odbiorcą. A 
ponieważ gospodarka to system 
naczyń połączonych, dostawcy 
energii elektrycznej też powinni 
się zastanowić, czy mogą sobie 
pozwolić na utratę największych 
odbiorców.

AGNIESZKA KONIECZNY

Polskie hutnictwo jest jednym z najbardziej nowoczesnych w Europie. W ciągu ostatnich 10 lat na inwestycje 
w tym sektorze wydano ok. 7 mld euro. Mimo to zakłady z branży przegrywają z konkurencją, nie tylko światową, ale i 
wewnątrz UE. Powodem jest brak zainteresowania rządu i nierówne traktowanie zakładów energochłonnych w Unii.

Gdzie rząd ma polskie hutnictwo?

Gdzie rząd ma polską kolej i polskich kolejarzy?

Hutnictwo to jeden z największych pracodawców w Polsce

60 proc. linii kolejowych wymaga remontu lub kompleksowej modernizacji

Foto: w
ikipedia
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Polski rząd w 
ogóle nie jest 
zainteresowany 
przemysłem, 
nie prowadzi 
praktycznie żadnej 
polityki w tym zakresie 
i nie ma planów na 
przyszłość.
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K
atowicka konferen-
cja zorganizowana 
została w ramach 
Dni Studyjnych 
Grupy Europa Wol-

ności i Demokracji (EWD) w 
Parlamencie Europejskim. 
Członkami tej frakcji są także 
europosłowie z Solidarnej 
Polski – ugrupowania, które 
zainicjowało kampanię mają-
cą na celu zawieszenie części 
zapisów pakietu klimatyczno
-energetycznego. W tym celu 
wykorzystane zostaną przepisy 
UE dotyczące tzw. europejskiej 
inicjatywy europejskiej (EIO). 
Jeżeli w siedmiu krajach UE 
uda się zebrać przynajmniej 
milion podpisów poparcia 
Komisja Europejska zostanie 
zmuszona do przedstawienia 
projektu aktu prawnego, zawie-
szającego wykonanie pakietu. 
Jednym z partnerów akcji jest 
NSZZ Solidarność. – Solidar-
ność była pierwszą organizacją 
społeczną i związkiem zawo-
dowym w Polsce, która wska-
zała na zagrożenia wynikające 
z polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej – przypomniał 
podczas dyskusji przewodni-

czący śląsko-dąbrowskiej „S” 
Dominik Kolorz. Dodał, że już 
wiosną 2007 roku, kiedy tylko 
ukazały się założenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego, 
związkowcy zwracali uwagę 
ówczesnemu rządowi, że zo-

stały one oparte na niezwe-
ryfi kowanych teoriach, doty-
czących wpływu działalności 
gospodarczej człowieka na 
ocieplenie klimatu. Podkreślił, 
że zmiany pogodowe na Ziemi 
mają charakter cykliczny, a 

pakiet klimatyczno-energe-
tyczny nie ma nic wspólnego 
z ochroną klimatu i tworze-
niem nowych miejsc pracy. 
– To miała być duża kasa dla 
lobbystów i przedsiębiorców 
prowadzących działalność 

w obszarze nowoczesnych 
technologii – dodał szef ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności. 
Zaznaczył, że wejście pakietu 
w życie oznacza utratę setek 
tysięcy miejsc pracy w Polsce 
oraz przenoszenie produkcji 
na Wschód.

O zagrożeniach związa-
nych z polityką klimatyczną 
UE mówił eurodeputowany z 
Wielkiej Brytanii Roger Hel-
mer. – Pakiet klimatyczno-
energetyczny będzie kata-
strofą dla Polski i dla Europy. 
Doprowadzi do zmniejszenia 
konkurencyjności naszej go-
spodarki, wzrostu bezrobocia 
i sprawi, że wiele rodzin po-
padnie w ubóstwo energetycz-
ne – powiedział. (Ubóstwo 
energetyczne to sytuacja, w 
której gospodarstwo domo-
we wydaje więcej niż 10 proc. 

swoich dochodów na energię 
elektryczną i ciepło).

Politykę klimatyczną prowa-
dzoną przez Unię Europejską 
skrytykował także Janusz Ste-
inhoff , wicepremier i minister 
gospodarki w rządzie Jerzego 
Buzka. Zaznaczył, że UE narzuca 
swoim członkom restrykcyjne 
zobowiązania dotyczące reduk-
cji emisji dwutlenku węgla i 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w sytuacji, gdy 
inne państwa takich deklaracji 
nie składają. – UE nie wyciąg-
nęła wniosków z fi aska konfe-
rencji w Kopenhadze i z fi aska 
konferencji w Durbanie. Chce-
my być czołówką, nie mając za 
sobą peletonu. Mam wrażenie, 
że ten peleton, który miał się 
utworzyć za UE, przemieszcza 
się w inną stronę – powiedział 
Janusz Steinhoff . Zaznaczył, że 
problemy związane z ochroną 
klimatu powinny być rozwią-
zywane globalnie. Efektem lo-
kalnego podejścia do polityki 
klimatycznej będzie obniżenie 
konkurencyjności gospodarki 
europejskiej, spadek PKB i li-
kwidacja miejsc pracy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Podczas dwudniowej konferencji „Europejska Inicjatywa Obywatelska na Rzecz Zawieszenia Pakietu Energetyczno-
Klimatycznego UE” eurodeputowani, parlamentarzyści, naukowcy i związkowcy dyskutowali o zagrożeniach 
związanych z restrykcyjną polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Unia została bez peletonu

Kryzys prowadzi do niedopusz-
czalnych obciążeń pracowni-
ków – napisali przewodniczący 
dwóch największych central 
związkowych w Polsce Piotr 
Duda i Jan Guz w deklaracji 
„Na rzecz europejskiego paktu 
socjalnego”. Dokument zo-
stał przygotowany w ramach 
Europejskiego Dnia Akcji i 
Solidarności.

Związkowcy podkreślili, 
że to pracownicy przejmują 
na siebie ciężar kryzysu, któ-
rego nie spowodowali. Dlate-
go potrzebny jest europejski 
program na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia. Jeżeli taki nie 
powstanie sytuacja w poszcze-
gólnych krajach będzie coraz 
trudniejsza. – Dotychczasowa 
polityka w ogóle nie przyczy-
niła się do rozwiązania kryzysu 
– stwierdzili. Wezwali też do 
przestrzegania Europejskiej 
Karty Praw Podstawowych 
we wszystkich krajach UE, 
także w Polsce.

Europejski Dzień Akcji i 
Solidarności obchodzony jest 
14 listopada z inicjatywy Eu-
ropejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych. Jednym z 
elementów akcji są demon-
stracje organizowane przez 
związki we wszystkich krajach 
UE. Taka pikieta odbyła się też 
w Katowicach. Wzięło w niej 
udział kilkuset związkowców 

m.in. z Solidarności, OPZZ i 
Sierpnia 80. 

W trakcie demonstracji 
związkowcy zaprotestowali 
m.in. przeciwko umowom 
śmieciowym, niskim płacom 
i obciążaniu pracowników 
kosztami kryzysu. Szefowie 
central związkowych pod-
kreślali, że nie można dłużej 
zgadzać się na to, by rząd Do-
nalda Tuska nie szanował ludzi 
pracy i próbował narzucić im 

antypracownicze rozwiązania. 
Poinformowali protestujących 
o wspólnej decyzji najwięk-
szych central związkowych w 
regionie, dotyczącej przepro-
wadzenia solidarnościowego 
strajku generalnego. – Celem 
strajku jest zdecydowana po-
prawa warunków naszego 
życia, obrona naszych zakła-
dów przed likwidacją i przed 
przenoszeniem na Wschód. 
Jeśli rząd nam nie pomoże, to 

będziemy strajkować. Więk-
szość pracodawców, choć tego 
nie mówi, wie że jedzie z pra-
cownikami na tym samym 
wózku. Tylko rząd oderwany 
jest od rzeczywistości. Trzeba 
nim wstrząsnąć, póki nie jest 
za późno. Naszą bronią jest 
wspólny strajk – powiedział 
Sławomir Ciebiera, wiceprze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

BEA, AGA

– Ten wyrok jest zielonym 
światłem dla nadzorujących 
bezpieczeństwo w kopalniach. 
Umocni ich w przekonaniu, 
że odpowiedzialności karnej 
można uniknąć – tak Piotr 
Bienek, przewodniczący So-
lidarności w kopalni Wujek 
– Ruch Śląsk w Rudzie Ślą-
skiej komentuje decyzję Sądu 
Okręgowego w Katowicach, 
podtrzymującą postanowie-
nie prokuratury o umorzeniu 
śledztwa w sprawie katastrofy 
w kopalni 2009 roku.

Zażalenie na decyzję pro-
kuratury wniosły do sądu 
rodziny ofi ar katastrofy i po-
szkodowani w niej górnicy. 
Katowicki sąd podtrzymał 
postanowienie śledczych, że 
zapalenie i wybuch metanu 
miały naturalny charakter 
i nie były zawinione przez 
konkretne działanie lub za-
niechanie.

– 20 górników nie żyje, 37 do 
dziś cierpi na skutek poparzeń 
spowodowanych wybuchem 
metanu, a prokuratura i sąd 
nie dopatrzyły się żadnych 
nieprawidłowości w kopalni. 
Nie mogę się pogodzić z posta-
wioną przez instytucje prawa 
tezą, że nasi koledzy zginęli lub 
zostali ciężko ranni wyłącznie 
z winy natury. Przecież jako 
przedstawiciel Solidarności 
brałem udział w pracach ko-

misji Wyższego Urzędu Gór-
niczego badającej przyczyny 
katastrofy, która jasno ustaliła, 
że tragedię mógł spowodować 
fatalny stan kabli zasilających 
podziemne urządzenia. WUG 
zgodnie ze swoimi upraw-
nieniami zawiesił na rok w 
czynnościach zawodowych 
osoby odpowiedzialne za to 
zaniedbanie, a prokuratorzy 
nie znaleźli dowodów na to, 
by wadliwe urządzenia były 
powodem zapalenia się metanu 
– mówi Piotr Bienek, przewod-
niczący Solidarności w kopalni 
Wujek – Ruch Śląsk.

Bienek wskazuje też na 
inne nieprawidłowości w 
kopalni, stwierdzone przez 
WUG, które również mogły 
przyczynić się do katastro-
fy. – Brak nadzoru w strefi e 
zagrożonej tąpaniami, mała 
ilość powierza w rejonie wy-
buchu, zbyt dużo pracujących 
tam osób. Myślę, że gdyby 
lepiej zorganizowano robotę 
na dole, to górnicy mogliby 
ocalić życie. Wyrok sądu jest 
ostateczny i niestety musimy 
to przyjąć. Była tragedia, po 
raz kolejny nie ma winnych 
– mówi Piotr Bienek.  

Do zapalenia i wybuchu 
metanu w kopalni Wujek
-Śląsk doszło 18 września 
2009 rok 

BG

Dominik Kolorz przypomniał, że unijny pakiet oznacza groźbę utraty setek tysięcy miejsc pracy w Polsce

Unia Europejska 
powinna wyciągnąć 
wreszcie wnioski z faktu, 
że świat za nią 
nie poszedł.

Europejski Dzień Akcji i Solidarności

W pikiecie w Katowicach uczestniczyli związkowcy z Solidarności, OPZZ i Sierpnia 80

Nie ma winnych

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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PO 
pochwaliła 
się przed 
narodem 
sukcesami. 
Tymi ewi-

dentnymi są podobno złago-
dzenie obciążeń podatkowych, 
choć podatki wzrosły, wydłu-
żenie wieku emerytalnego do 
67 lat, choć Polacy tego nie 
chcą, wydanie na piłkarskie 
Euro 2012 blisko 100 mld zł 
i nowe gigantyczne długi za-
ciągnięte na stadiony. Podob-
nie jak sukcesem tej ekipy jest 
równie przejrzysta i racjonal-
na polityka lekowa i spadek 
opłat za leki ponoszone przez 
pacjentów. Choć z kieszeni 
pacjentów NFZ zaoszczędzi 
tylko w tym roku ok. 700 
mln zł – czyli polski Orwell 
w pełnej krasie – mamy więc 
udawania i socjotechniki 
ciąg dalszy.

Pomału stajemy się nie-
dościgłym krajem absurdów, 
niedomówień i piramidalnych 
kłamstw. O bardzo wielu istot-
nych sprawach, ewidentnych 
błędach i zmarnowanych 
pieniądzach, horrendalnych 
długach i wekslach in blanco 
zwyczajnie zapomniano. Oto 
tylko kilka tych zapomnia-
nych „sukcesów” tego rządu 
w ostatnim pięcioleciu.

Zgodnie z hasłem „Teraz My” 
przez ostatnie 5 lat sprawowa-
nia władzy PO zadbała, by 428 
działaczy tej partii spokojnie 
spijało śmietankę w spółkach 
Skarbu Państwa, co kosztuje 
nas podatników na razie ok. 
200 mln zł. O tej liście wstydu 
z pewnością nie przeczytamy 
w podsumowaniu pięciu lat 
rządów tej koalicji. Warto by 
wiedzieć, jak naprawdę dziś 
wygląda Polska w budowie i 
„zielona wyspa”. Niestety nie 

dowiemy się z propagandowej 
ściągawki „sukcesów” ostat-
niego pięciolecia, że tylko w 
tym okresie ten rząd i ten MF 
zadłużyli nas na blisko 400 
mld zł nowych długów.

Dług publiczny Polski 
w 2007 roku wynosił 527 
mld zł, dziś liczony metodą 
unijną blisko 900 mld zł. Nie 
dowiemy się też, że MF J.V. 
Rostowski poukrywał jeszcze 
dodatkowo od 60 do 80 mld 
zł po różnych pozabudżeto-
wych zakamarkach.

Nie dowiemy się także:
–  że pożyczamy dziś pienią-

dze na rynku najdrożej w 
Europie, z wyjątkiem Ru-
munii, w relacji do wielko-
ści naszego długu. W 2011 

roku było to średnio 5,4 
proc., w 2012 roku będzie 
tylko trochę lepiej;

–  że pożyczamy rozpaczliwie 
pieniądze na całym świecie, 
nawet w Japonii;

–  że od 2007 roku, czyli od 
początku funkcjonowania 
tego rządu, pożyczyliśmy 
tylko z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego już blisko 24 
mld euro, lekko licząc ponad 
100 mld zł, a z Banku Świa-
towego kolejne kilkadziesiąt 
miliardów złotych.

–  że co roku polski dług przy-
rasta o 80-100 mld zł, a dług 
zagraniczny Polski, Polaków, 
fi rm i banków działających 
w Polsce to już blisko 260 
mld euro. Tajfun „Vincent” 

od 5-ciu lat zbiera swe groź-
ne żniwo;

–  że Polska jest krajem, który 
nie korzysta z kredytu MFW 
– 30 mld USD w ramach 
tzw. elastycznej linii kredy-
towej, choć płaci za niego 
od kilku lat blisko 100 mln 
zł corocznie;

–  że przeterminowane i za-
grożone kredyty polskich 
gospodarstw domowych 
wzrosły gwałtownie od 
2007 roku z 10,5 mld zł do 
sumy ponad 37 mld zł, a 
fi rm do blisko 30 mld zł.;

–  że wielki problem ze spła-
tą swych długów ma już 
ponad 2 mln Polaków;

–  że z tytułów kredytów hi-
potecznych jesteśmy już 

winni głównie zagranicz-
nym bankom ponad 300 
mld zł.;

–  że polski dług publiczny 
według Komisji Europej-
skiej w 2013 roku wzrośnie 
do blisko 56 proc. w relacji 
do PKB, a nie spadnie jak 
twierdzi nasz „sztukmistrz 
z Londynu”;

–  że mamy totalne załamanie 
wpływów podatkowych w 
budżecie. Już w tym roku 
– zabraknąć może nawet 
12 mld zł, a w przyszłym 
roku nawet 20 mld zł z do-
chodów podatkowych;

–  że blisko 1 milion polskich 
dzieci żyje w biedzie i 
jest głodnych, a ponad 
240 tys. bezrobotnych, to 
ludzie młodzi z wyższym 
wykształceniem, młodych 
bezrobotnych mamy bli-
sko już 500 tys.;

–  że na emigrację zarobkową 
udało się już ok. 2,5 mln 
osób, a tylko w tym roku 
do Niemiec wyjechało bli-
sko 90 tys. Polaków;

–  że długi samorządów osią-
gają dziś rozmiary 70-80 
mld zł, a 5 lat temu, gdy 
PO obejmowała władzę 
stanowiły one zaledwie 28 
mld zł. Długi 12 najwięk-
szych polskich miast to już 
ponad 10 mld zł, a Krajowy 

Fundusz Drogowy jest za-
dłużony z tytułu obligacji 
na ok. 50 mld zł.;

–  że zadłużenie Polski, tylko 
z tytułu nowych obligacji 
trafiających głównie w 
ręce zagranicznych pod-
miotów znacząco wzro-
sło przez ostatnie 5 lat i 
wynosi ok. 190 mld zł.;

–  że blisko 2 miliony Polaków 
żyje w skrajnej biedzie, a 13 
mln obywateli na poziomie 
minimum socjalnego, zaś 
blisko 55 proc. Polaków 
nie ma żadnych oszczęd-
ności;

–  że coroczny, łączny wy-
pływ pieniędzy z Polski za 
granicę osiąga rozmiary od 
minimum 50-ciu do nawet 
150 mld zł.
Tak wygląda ten skok cy-

wilizacyjny i sukces 5-lecia 
rządów tej ekipy, czyli „zwy-
kli ludzie przy zwykłej ro-
bocie”, jak to ocenił ostatnio 
premier D. Tusk. Taką właś-
nie wizję urojonej, orwel-
lowskiej Polski „sprzedają” 
nam dziś rządzący. Zaklina-
nie rzeczywistości w ramach 
propagandowego sukcesu ma 
być tym mniejszym złem – 
„mimo wszystko PO”. Te dane 
bardziej przypominają raport 
z oblężonej twierdzy, Polska 
wykrwawia się fi nansowo, a 
polityka miłości zamienia się 
w ponurą farsę. Serial kłamstw, 
przeinaczeń i magicznych 
księgowych sztuczek ma się 
ku końcowi. Tym bardziej 
dociekliwie więc pytajmy 
pasażerów ruszającego w 
Polskę Tuskobusa gdzie się 
podziały nasze pieniądze i 
ile pokoleń będzie spłacać 
te gigantyczne długi?

JANUSZ SZEWCZAK
Główny Ekonomista SKOK

Pięciolatka do krwi ostatka
PO podsumowuje swoje 5-letnie rządy. Właśnie wydała 200-stronicowy propagandowy bubel o wiekopomnych dokonaniach spo-
łeczno-gospodarczych od 2007 roku. Czyli zgodnie z hasłem rządu jest dobrze, choć nie całkiem jeszcze beznadziejnie.

Coroczny, łączny wypływ pieniędzy z Polski za granicę osiąga rozmiary od minimum 50-ciu do nawet 150 mld zł

Szeregowy pracownik w sądzie 
rejonowym zarabia ok. 1800 zł 
brutto. Pensje w sądownictwie 
są zamrożone od 2008 roku. 
W tym czasie z powodu infl a-
cji ich realna wartość spadła o 
ok. 20 proc. Sądownicy mogą 
protestować, ale do strajku 
prawa nie mają. 

– My nawet nie dopomi-
namy się o podwyżki, ale wy-
łącznie o wyrównanie naszych 
wynagrodzeń o wskaźnik in-
fl acji. Niestety w założeniach 
budżetu na przyszły rok po 
raz kolejny nie przewidzia-
no na to środków – mówi 
Waldemar Urbanowicz, szef 
Międzyregionalnej Sekcji NSZZ 
Solidarność Pracowników Są-
downictwa. 

W czasie gdy szeregowi 
pracownicy sądów nie mogą 
doprosić się o choćby minimal-
ne podwyżki, wynagrodzenia 
sędziów i prokuratorów wzros-
ną w przyszłym roku o 650 
zł miesięcznie w przeliczeniu 
na etat sędziowski. – Sędzio-
wie i prokuratorzy dostają 
podwyżki, a zwykli pracow-
nicy coraz bardziej ubożeją. 
W zeszłym roku zdarzały się 
nawet przypadki, że ludzie 
dostawali pensję niższą od 
minimalnego wynagrodzenia. 
Dopiero po naszej interwencji 
udało się usunąć tę patologię 
– mówi Edyta Odyjas, wice-
przewodnicząca Solidarności 
sądowników. – Wielu z nas 
mimo ciężkiej i odpowie-

dzialnej pracy musi korzystać 
z pomocy społecznej, coraz 
częściej zdarzają się również 
niestety zajęcia komornicze. 
Płace stoją w miejscu od lat, 
a wszystko wokół drożeje. 
Ludzie już po prostu nie dają 
rady – dodaje. 

W najgorszej sytuacji znaj-
dują się pracownicy sądów 
rejonowych, czyli ci najbar-
dziej obłożeni pracą. Wszystko 
przez dziwaczny i niejasny 
system podziału środków na 
wynagrodzenia między po-
szczególne sądy. Jak przeko-
nuje Waldemar Urbanowicz, 
często zdarza się tak, że pro-
tokolant czy sekretarz sądowy 
w sądzie apelacyjnym, mimo 
nieporównywalnie mniejszej 

liczby obowiązków, zarabia 
dwu-, a nawet trzykrotnie 
więcej niż jego kolega z sądu 
rejonowego.

 – Ministerstwo przeka-
zuje średnio 3600 zł brutto 
na etat urzędniczy. Z tym, 
że ta pula najpierw trafi a do 
apelacji, potem do sądów 
okręgowych, a dopiero na 
końcu do sądów rejonowych, 
gdzie często okazuje się, że z 
przewidzianych 3600 zł zo-
stało zaledwie 2 tys. – mówi 
przewodniczący i dodaje, 
że Solidarność wielokrotnie 
apelowała do resortu spra-
wiedliwości o urealnienie 
budżetów poszczególnych 
sądów. – Niestety pana mi-
nistra nie zainteresowała 

ta kwestia. Przeraża nas ten 
brak reakcji, bo to są przecież 
środki publiczne, na dodatek 
wydawane przez minister-
stwo, które ma dbać o spra-
wiedliwość i praworządność 
w tym kraju. 

Niskie wynagrodzenia by-
łyby pewnie do przełknięcia 
dla wielu pracowników są-
downictwa, gdyby w zamian 
mieli poczucie stabilności za-
trudnienia. Niestety tak nie 
jest. Już w kilkunastu sądach 
w Polsce funkcjonują agencje 
pracy tymczasowej. Na po-
czątku października minister 
Jarosław Gowin podpisał roz-
porządzenie dotyczące likwi-
dacji 79 sądów rejonowych. 
1 stycznia 2013 roku z mapy 

naszego kraju zniknie jedna 
piąta sądów rejonowych, nie 
wiadomo co stanie się z ich 
pracownikami. 

Placówki objęte reorgani-
zacją mają stać się wydziałami 
zamiejscowymi większych 
sądów. Decyzję w tej sprawie 
będą jednak podejmowali pre-
zesi tych jednostek. – Pomimo 
naszych wielokrotnych apeli 
w tekście rozporządzenia nie 
znalazł się zapis gwarantujący 
zatrudnienie pracownikom 
sądów objętych reorganizacją. 
Dla nas jest to jasny sygnał, że 
docelowo te sądy mają zwy-
czajnie przestać istnieć, a ich 
pracownicy wylądują na bruku 
– zaznacza Urbanowicz.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Płacowe patologie w sądownictwie

Wielki problem ze spłatą 
swych długów ma już 
ponad 2 mln Polaków. 
Z tytułu kredytów 
hipotecznych jesteśmy 
już winni głównie 
zagranicznym bankom 
ponad 300 mld zł.

Foto: internet



H I S T O R I A  I  T R A DY C J A Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 21.11.2012 |  Nr 46/2012  www.solidarnosckatowice.pl6

Nakładem katowickiego od-
działu IPN ukazała się obszerna 
praca naukowa poświęcona 
historii śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Publikacja obej-
muje lata 1980-1981. Autorzy 
Tomasz Kurpierz i Jarosław 
Neja dotarli do dokumentów, 
które nigdy wcześniej nie zo-
stały opublikowane.

Ponad 500-stronicowa praca 
składa się z dwóch części. Pierw-
szą stanowi szkic monografi cz-
ny, będący podsumowaniem 
dotychczasowych badań nad 
dziejami śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności – od strajków 
sierpniowych zakończonych 
podpisaniem umów społecz-

nych w Jastrzębiu Zdroju i w 
Hucie Katowice, poprzez długą 
drogę do zjednoczenia struktur 
związkowych, aż do momentu 
wprowadzenia stanu wojen-
nego. – Historia powstania 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności była znana już wcześ-
niej, ale pewne wątki zostały 
rozszerzone. W trakcie pracy 
oparliśmy się na materiałach 
dotychczas niewykorzysta-
nych, zgromadzonych m.in. 
w archiwum śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności, archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej 
i w prasie związkowej – pod-
kreśla Tomasz Kurpierz. Au-
torzy szczegółowo omówili 

działalność poszczególnych 
ośrodków międzyzakłado-
wych funkcjonujących na 
terenie Górnego Śląska i Za-
głębia, różnice między nimi 
oraz przebieg pierwszych wy-
borów na przewodniczącego 
regionu. Wskazali przy tym 
na rolę SB, próbującą wpły-
wać na wynik głosowania. – 
Chcieliśmy pokazać złożoność 
ruchu związkowego, wpisać 
Solidarność w szerszy kontekst 
dziejów regionu i nawiązać 
do działalności innych nie-
zależnych struktur KPN czy 
NZS – dodaje autor.

Największym atutem opra-
cowania jest jego druga część, 

obejmująca bogaty materiał 
źródłowy. Autorzy po raz 
pierwszy w jednym miej-
scu zgromadzili tak wiele 
dokumentów, a część z nich 
została opublikowana po 
raz pierwszy. Są wśród nich 
m.in. materiały wytworzone 
przez poszczególne ośrod-
ki związkowe i dokumenty 
pochodzące z pierwszego 
zjazdu, w wyniku którego 
powstał zjednoczony zarząd. 
Ze względu na ten materiał 
źródłowy książka wzbudziła 
duże zainteresowanie wśród 
ówczesnych działaczy. Prace 
nad nią trwały aż trzy lata. 

AGA

N
asza patronka św. 
Katarzyna jest 
zawsze z nami. 
Podczas służby 
i na uroczystych 

pielgrzymkach. Jej wizerunek 
zdobi każdy stary i nowy ko-
lejarski sztandar. Codziennie 
prosimy ją o opiekę nad naszą 
wspólnotą zawodową, o wsta-
wiennictwo w umacnianiu 
wiary w środowisku kolejarzy, 
o odrodzenie polskiej kolei z 
ponad 150-letnimi tradycjami 
– mówi Henryk Grymel, szef 
kolejarskiej Solidarności. 

W Polsce kult św. Katarzyny, 
skazanej w około 310 roku na 
ścięcie za to, że nie wyrzekła 
się swej wiary przed cesarzem, 
zapoczątkowali w 1851 roku 
kolejarze z Mysłowic.

– W 1837 roku powstał pro-
jekt budowy kolei żelaznej na 
trasie Mysłowice-Wrocław. 
Wówczas to była nowinka 
techniczna, mającą zarówno 
przeciwników, jak i zwolen-
ników. Zamysł budowy kolei 
popierał mysłowicki proboszcz 
ksiądz Mateusz Nyga, który 
podobno miał powiedzieć, 
że skoro św. Katarzyna nie 
zginęła pod kołem tortur, bo 
machina nagle się rozpadła, 
to z pewnością uchroni ona 
wszystkich przed nieznany-
mi niebezpieczeństwami na 
żelaznych drogach. Gdy w 
cztery lata po wybudowaniu 
lini, kolejarze z Mysłowic za-
kładali swój pierwszy związek 
zawodowy, na swoją patronkę 
wybrali właśnie tę świętą. Za-
wierzyli, że skoro św. Katarzyna 
nie zginęła pod męczeńskim 
kołem, to uchroni ona również 
innych od śmierci pod kołami 
pociągów – opowiada Marek 
Moczulski, redaktor naczelny 
związkowego biuletynu „Soli-
darność PLK”.

W powojennej Polsce ko-
munistyczna władza robiła 

wszystko, by kolejarze za-
pomnieli o swojej patron-
ce. Wtedy przez lata święto 
kolejarzy obchodzone było 
w każdą pierwszą niedzielę 
września. – Za sprawą Soli-
darności kolejarskie święto 
znowu ofi cjalnie obchodzo-
ne jest 25 listopada w Dniu 
Świętej Katarzyny. Pierwsze 
w powojennej Polsce cen-
tralne uroczystości ku czci 

św. Katarzyny odbyły się 25 
listopada 1985 roku w Lo-
komotywowni Lublin. Tam 
właśnie swój początek miały 
strajki 1980 roku – mówi 
Henryk Grymel.

Stanisław Kokot, rzecznik 
prasowy Sekcji Krajowej Kole-
jarzy dodaje, że dziś nie tylko 
kolejarze, ale również przed-
stawiciele innych zawodów, 
których symbolem jest koło, 

noszą św. Katarzynę sercach. 
– To jedna z najbardziej „ob-
ciążonych” świętych, ale w 
Polsce szczególnym kultem 
darzą ją kolejarze. Modlimy 
się do niej o bezpieczną pracę i 
dziękujemy za nią po jej zakoń-
czeniu. Bo polski kolejarz od 
zawsze zawierza swoją służbę 
Bogu i św. Katarzynie – mówi 
Stanisław Kokot.

BEATA GAJDZISZEWSKA

17 listopada już po raz 29. do Częstochowy z ogólnopolską pielgrzymką przyjechało 
blisko 10 tys. kolejarzy z całego kraju. Pod szczytem Jasnej Góry stanęło 135 
pocztów sztandarowych z wizerunkiem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Patronka kolejarzy Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa nr 3 w Jastrzębiu Zdro-
ju jest pierwszą szkołą w 
Polsce noszącą imię Porozu-
mienia Jastrzębskiego. 

Podczas zorganizowa-
nych 15 listopada uroczy-
stości nadania placówce 
imienia, dyrektor szkoły 
Barbara Tetla-Gruszka prze-
kazała uczniom sztandar 
z wizerunkami pomnika 
Porozumienia Jastrzębskie-
go, kopalnianego szybu i 
symbolizującej zwycięstwo 
gałązki wawrzynu.

W liście do uczestników 
uroczystości szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz podkreślał, 
że w 1980 roku jastrzębscy 
górnicy jako jedni z pierw-
szych w naszym regionie, 
zaprotestowali przeciwko 
nieludzkiemu systemowi, 
mającemu za nic godność 
człowieka i pracownika. – 
Robotnicy doskonale wie-
dzieli, że walczą nie tylko 
o lepsze życie dla siebie, ale 
także o to, w jakim kraju 
będą dorastać ich dzieci 

oraz wnuki – napisał Do-
minik Kolorz.

Przewodniczący wyraził 
przekonanie, że jastrzębska 
szkoła wpaja młodzieży 
szacunek do historii i etos 
pracy, który towarzyszył 
górnikom i robotnikom 32 
lata temu.

– Nadanie szkole imienia, 
to dopiero początek. Ono 
tym bardziej upoważnia nas 
do promowania tradycji so-
lidarnościowych i niepod-
ległościowych w naszym 
mieście. A w te działania 
nasi uczniowie są bardzo 
zaangażowani – zapewnia 
Barbara Tetla-Gruszka 

W uroczystościach na-
dania ZSZ nr 3 im. Poro-
zumienia Jastrzębskiego 
uczestniczyli m.in. opo-
zycjoniści z lat 80.,przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych i duchowieństwa. 
Śląsko-dąbrowską Solidar-
ność reprezentował wice-
przewodniczący Zarządu 
Regionu Ryszard Drabek i 
jastrzębscy związkowcy. 

BEA

Przeczesali archiwa, dotarli do dokumentów

Szkoła im. Porozumienia 
Jastrzębskiego

W 1851 roku kolejarze z Mysłowic zakładając związek zawodowy, na swoją patronkę wybrali św. Katarzynę

Foto: w
ikipedia

Foto: TŚD

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowal inscenizację 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego 
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Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

Andrzej Szmuc 
Kierownik Regionalny Votum S.A. 

Miałeś wypadek? Skorzystaj z usług ekspertów! 
Andrzej Szmuc, kierownik regionalny Votum S.A.  tel.: 606 236 583; e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Pracodawca zawierając 
umowę ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej może 
ukształtować zakres zdarzeń, 
za które poniesie odpowiedzial-
ność ubezpieczyciel poprzez 
zakup dodatkowych klauzul 
umownych. Standardowo w 
ubezpieczeniu takim nie mieści 
się odpowiedzialność za wy-
padki przy pracy jakim ulegli 

pracownicy. Dopiero po wy-
kupieniu dodatkowej klauzuli 
oraz opłaceniu związanej z nią 
składki ochrona ubezpiecze-
niowa obejmuje też odpowie-
dzialność cywilną związaną z 
wyrządzeniem szkody pracow-
nikowi. Część przedsiębiorców 
zawierająca umowę nie przy-
wiązuje żadnej wagi do zakre-
su w jakim odpowiedzialność 

ponosić będzie ubezpieczyciel 
kierując się jedynie kalkulacją 
ceny jaką mają do zapłacenia. 
W sytuacji, gdy zdarzy się wy-
padek przy pracy i poszkodo-
wanym zostanie pracownik, 
pomimo tego, że pracodawca 
opłacił polisę, to i tak odszko-
dowanie będzie musiał zapłacić 
z własnej kieszeni (pracodawca 
– zakład pracy ). 

Odpowiednie rozszerzenie 
umowy ubezpieczenia o klau-
zule dodatkowe ma decydujące 
znaczenie dla umożliwienia pra-
cownikowi, który uległ wypad-
kowi, uzyskania rekompensaty 
doznanych szkód. W niektórych 
przypadkach pracownik nie bę-
dzie chciał wdawać się w spór 
bezpośrednio z podmiotem go 
zatrudniającym z oczywistej 

obawy o możliwą w związku z 
tym utratę pracy. W przypadku, 
gdy świadczenia miałby zapłacić 
ubezpieczyciel groźba ewen-
tualnych problemów w pracy 
jest zdecydowanie mniejsza. 
Z drugiej strony pracodawca 
posiadający odpowiednio roz-
szerzoną umowę ubezpieczenia 
daje pracownikom gwarancję 
uzyskania odszkodowania, 

a z siebie ściąga ciężar fi nan-
sowy konieczności zapłaty 
świadczeń z własnej kieszeni. 
Ponadto pracownicy zatrud-
nieni w branży o większym 
ryzyku zaistnienia wypadku, 
jak chociażby w górnictwie, 
czują się bezpieczniej mając 
świadomość, że pracodawca 
korzysta z szerszej ochrony 
ubezpieczeniowej.

K
ażdy prezent jest 
darowizną nie-
zależnie od tego, 
czy jest nim pu-
dełko czekoladek, 

nowy sweter, dom czy sa-
mochód.

Jeśli dostajemy prezenty 
małej wartości, to raczej nie 
musimy obawiać się urzędu 
skarbowego.

Umowa darowizny polega 
na nieodpłatnym świadcze-
niu darczyńcy na rzecz ob-
darowanego. W ramach tej 
umowy można podarować 
pieniądze, dom, samochód, 
biżuterię itp.

Co do zasady umowa da-
rowizny powinna zostać spo-
rządzona w formie aktu nota-
rialnego. Jednak umowa jest 
ważna jeśli nastąpi faktyczne 
spełnienie świadczenia. Wy-
jątek ten nie dotyczy nieru-
chomości, zatem darowizna 
mieszkania czy działki zawsze 
musi zostać dokonana w for-
mie aktu notarialnego.

Nie musimy zawiada-
miać urzędu skarbowego 
o darowiznach, których 
wartość jest zwolniona od 
podatku. Aktualnie kwoty 
wolne wynoszą:
– dla nabywców zaliczo-

nych do pierwszej grupy 
podatkowej – 9.637 zł, 

– dla drugiej grupy – 7.276 
zł, 

– dla trzeciej – 4.902 zł.
Gdy otrzymujemy daro-

wiznę znacznej wartości, po-
winniśmy zawiadomić urząd 
skarbowy. W polskim prawie 
przewiduje się podatek od 
spadków lub darowizn. Co 
do zasady najbliższa rodzina 
jest zwolniona od opłacania 
tego podatku.

Całkowicie zwolnione od 
podatku od spadków i daro-
wizn (I grupa) są następują-
ce osoby: małżonek, dzieci, 
wnuki, rodzice, dziadkowie, 
pasierbowie, rodzeństwo, 
ojczym i macocha. Warun-
kiem zwolnienia od zapłaty 

podatku jest zgłoszenie spad-
ku lub darowizny w ciągu 
6 miesięcy od dnia nabycia 
darowizny. Jeśli te osoby 
nie dokonają zgłoszenia w 
powyższym terminie, zo-
staną obciążone podatkiem. 
W takiej sytuacji podatek 
będzie wynosił 20 %.

Jeśli dokonujemy daro-
wizny nieruchomości, to 
notariusz prześle do urzędu 
skarbowego odpowiednie 
dokumenty. 

Jeśli dokonujemy darowi-
zny pieniędzy, to musimy 
pamiętać, że w takim przy-
padku mamy obowiązek 
samodzielnie zawiadomić 
urząd skarbowy. Darowi-
zna pieniędzy powinna 
odbywać się przelewem na 
konto obdarowanego, który 
powinien być zatytułowany 
„darowizna”. Potwierdze-
nie tego przelewu będzie 
załącznikiem do zeznania 
składanego w urzędzie skar-
bowym.

W przypadku pozosta-
łych rzeczy, np. samochodu 
darowizna powinna być w 
jakiś sposób udokumento-
wana, np. w formie zwykłej 
pisemnej umowy. Taki doku-
ment będzie załącznikiem 
do zeznania składanego w 
urzędzie skarbowym.

Jak wspomniano powyżej, 
bardzo ważne jest zachowa-
nie 6 miesięcznego terminu 
na złożenie zeznania podat-
kowego. Podatek płaci ob-
darowany, ponieważ to jego 
majątek na skutek darowizny 
się powiększy.

Jeśli obdarowany jest zwol-
niony z podatku i nie zachowa 
tego 6 miesięcznego terminu, 
to zostanie jemu naliczony 
podatek w wysokości 20 % 
wartości darowizny, co przy 
darowiznach znacznych war-
tości będzie bardzo dużym 
obciążeniem.

Forum Pokrzywdzonych 
Przez Państwo

tel. (+48) 781 729 460

Zgłoszenie darowizny

Po co pracodawcy ubezpieczenie OC?

Jackson Osei Bonsu (43-5-1, 
29 KO) były mistrz Europy 
kategorii półśredniej stanie 
naprzeciw Damiana Jona-
ka (34-0-1, 21 KO). Do po-
tyczki dojdzie 8 grudnia w 
Spodku.

– To dla mnie magiczne 
miejsce. Kibice w Spodku 
potrafi ą zrobić wspaniałą at-
mosferę. Widziałem mojego 

przeciwnika w walce na żywo. 
Ma bardzo mocny lewy sierpo-
wy i prawy prosty. To będzie 
bardzo ciekawy pojedynek – 
mówi Damian Jonak. 

BEA
W sprawie biletów na 

galę  proszę się kontaktować 
z Markiem Klementow-
skim, tel. 691 955 256, email: 
klementowski@tlen.pl.
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» PAMIĘTACIE DRODZY 
CZYTELNICY, jak niedaw-
no okazało się, że Gazprom 
opuścił nam nieco ceny za gaz. 
Dzięki temu co prawda nadal 
będziemy płacić najwięcej w 
Europie, ale za to nasz as dy-
plomacji Radek Sikorski mógł 
błysnąć na tweeterze. No więc 
okazuje się, że co prawda przez 
chwilę będzie taniej, ale po kilku 
miesiącach znowu podrożeje, 
bo Unia każe nam obłożyć gaz 
akcyzą. Generalnie wyjdzie na 
zero, ale co się Radzio polan-
sował, to jego. 

» SWOJĄ DROGĄ SIKORSKI 
MA TERAZ INNE, ważniej-
sze rzeczy na głowie niż jakiś 
tam ruski gaz. Szef MSZ pla-
nuje remont siedziby swojego 
resortu. W tym celu zatrudnił 
nawet (uwaga cytujemy): „peł-
nomocnika ministra spraw 
zagranicznych do spraw este-
tyki wnętrz budynków MSZ”, 
którym został niejaki artysta 
malarz Krzysztof Augustin. Po 
tym, jak swego czasu Donald 
specjalnie dla Bartosza Arłu-
kowicza stworzył resort ds. 
wykluczenia (czy jakoś tak), 
zaczęliśmy podejrzewać, że już 
niebawem w polskim rządzie 
powstanie ministerstwo dziw-
nych kroków. Teraz jesteśmy 
już tego absolutnie pewni. 

» WAŻNE SPRAWY ZA-
PRZĄTAJĄ TEŻ GŁOWĘ 
zwierzchnika Radzia, który jak 
lew walczy o eurasy dla Polski 
z przyszłego budżetu unijnego. 
Szczerze mówiąc, już sami po-
gubiliśmy się w końcu, czy to 
Angole chcą nam dać mniej, czy 

Niemcy zabrać więcej. Zastana-
wia nas jednak co innego. W 
czasie kiedy jedni unijni mache-
rzy wyszarpują sobie z gardeł 
każdego eurocenta, inni płacą 
400 tys. zł za kupę słonia. Nie, 
to nie pomyłka. Taką kwotą UE 
dofi nansowała wystawę holen-
derskiego artysty Jeorena van 
Dammea, której centralnym 
punktem była beczka wypełnio-
na słoniowym łajnem. Artysta 
tłumaczył, że kupa w beczce 
symbolizuje rosnącą przepaść 
między naturą i kulturą. Nie 
wiemy, co pali ów Holender, ale 
nie powinien się tym dzielić z 
unijnymi urzędnikami.

» NIE WIADOMO TEŻ CO 
PALĄ, piją lub wciągają pol-
scy parlamentarzyści, ale kupa 
w beczce to przy ich fantazji 

mały pikuś. Posłowie z parla-
mentarnego zespołu ds. bez-
pieczeństwa drogowego chcą, 
aby każdy posiadacz samo-
chodu prowadził dokładną 
księgę ewidencji przejazdów. 
Trzeba by w niej zapisywać 
kiedy, gdzie i po co jechało się 
swoim własnym samochodem, 
a następnie wypisaną księgę 
przechowywać przez 2 lata. To, 
jak holenderski artysta skłonił 
słonia do nawalenia do beczki, 
pozostaje dla nas tajemnicą, ale 
niewykluczone, że puścił mu po 
prostu obrady polskiego Sejmu 
i czekał, aż biedny zwierzak nie 
wytrzyma ze śmiechu. 

» JAKO, ŻE CHYBA JUŻ 
NIKT oprócz holenderskich 
słoni nie jest w stanie oglądać 
popisów pań i panów z Wiej-

skiej, posłowie partii rządzącej 
postanowili ruszyć w teren 
i wytłumaczyć Polakom, że 
pilnie pracowali przez ostatnie 
pięć lat i tylko jakoś tak wyszło, 
że niewiele z tego wyszło. PO 
szykuje się do prawdziwej 
ofensywy propagandowej. 
Lokalny aktyw będzie będzie 
organizował spotkania z parla-
mentarzystami we wszystkich 
okręgach wyborczych. Posłowie 
i senatorowie uzbrojeni w pub-
likację pt. „Pięć lat stabilnego 
rozwoju. Platforma 2007-2012” i 
prezentację multimedialne będą 
przekonywać nieprzekonanych 
i otwierać oczy niedowiarkom. 
Wiemy, o czym myślicie. Becz-
kę na powitanie posłów jeszcze 
się jakoś skombinuje, ale skąd 
tego słonia wytrzasnąć?

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: fabrykam
em

ow.pl

Przychodzi pracownik do dyrek-
tora:
– Jestem zmuszony prosić pana o 
podwyżkę, ponieważ interesują się 
mną trzy fi rmy!
– A mogę wiedzieć, jakie to fi rmy? 
– pyta dyrektor.
– Elektrownia, gazownia i wodo-
ciągi miejskie.

Młody mężczyzna mówi do 
ojca swojej dziewczyny:
– Wiem, że to tylko zwykła for-
malność, ale chciałbym prosić 
o rękę pańskiej córki.
– Kto ci kurna powiedział, 
że to jest tylko zwykła for-
malność?
– Ginekolog. 

Wysiada z pociągu w nieznanym 
sobie mieście muzyk z kontraba-
sem. Dłuższą chwilę stara się zo-
rientować, w którą ma iść stronę. 
W końcu pyta, podpierającego ścianę 
dworca kolejowego, pijaczka:
– Panie, jak się dostać do fil-
harmonii?
– Ćwiczyć, k***a, ćwiczyć! 

Ile zna pan języków?
– Trzy.
– Jakie?
– Rosyjski, angielski i francuski.
– Proszę powiedzieć coś po an-
gielsku.
– Gutten tag.
– Ale to jest po niemiecku...
– A to cztery.

ROZBAWIŁO nas to

Będąc zorganizowani w związek 
zawodowy, możemy skuteczniej 
walczyć o godziwe warunki płacy 
i pracy. Mamy lepszą pozycję w 
negocjacjach z pracodawcą. W 
fi rmach, gdzie związki zawodowe 
istnieją i są silne, sytuacja 
pracowników jest lepsza – 
rzadziej dochodzi tam do łamania 
praw pracowniczych – mówi 
Rafał Kubicki, przewodniczący 
Solidarności w Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej.
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