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W 
J a s t r z ę b -
skiej Spółce 
Wę g l o w e j 
„tak” w re-
f e r e n d u m 

powiedziało blisko 94 proc. 
pracowników, którzy wzięli 
udział w głosowaniu. Fre-
kwencja wyniosła niespełna 
53 proc. Sławomir Kozłowski, 
przewodniczący Solidarności w 
spółce zaznacza, że stanowiło to 
ponad 78 proc. pracowników, 
którzy w dniach głosowania 
byli w pracy .

– W okresie, w którym prze-
prowadzane było referendum, 
we wszystkich spółkach wę-
glowych występowała bardzo 
duża absencja sięgająca nawet 
30 proc. W styczniu znaczna 
część pracowników wykorzy-
stuje zaległe urlopy. Ponadto 
w ostatnim czasie mamy do 
czynienia niemal z epidemią 
grypy i mnóstwo ludzi jest na 
zwolnieniach lekarskich. W 
niejednej kopalni w referen-
dum uczestniczyło ponad 90 
proc. pracowników obecnych 
w pracy w czasie głosowania 
– mówi Jarosław Grzesik, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność. 

Referenda strajkowe w ja-
strzębskich kopalniach, podob-
nie jak w pozostałych spółkach 
węglowych, były poprzedzone 
masówkami, podczas których 
pracownikom przekazywane 
były informacje dotyczące po-

wodów planowanego strajku 
generalnego. – Na masówkach 
rozmawialiśmy o postulatach 
Międzyzwiązkowego Komite-
tu Protestacyjno-Strajkowego 
oraz wyjaśnialiśmy, dlaczego 
protest ma mieć formułę strajku 
solidarnościowego. W polskim 
prawie nie ma możliwości zor-
ganizowania strajku przeciwko 
rządowi, co jest chyba ewene-
mentem na skalę europejską. 
Jedyną możliwością zastraj-
kowania w wielu zakładach 
na raz przeciwko złej polityce 
rządzących jest właśnie strajk 
solidarnościowy – mówi Roman 
Brudziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w JSW. – Gdy kilka 
miesięcy temu strajkowaliśmy 
w naszej spółce, otrzymaliśmy 
wsparcie wszystkich central 
związkowych, więc tym bar-
dziej dzisiaj nie możemy stać z 
boku – dodaje Brudziński.

Akcję referendalną w gór-
nictwie zakończyło głosowa-
nie w Katowickim Holdingu 
Węglowym, które odbyło się 
17 stycznia. Za strajkiem opo-
wiedziało się 99 proc., pracow-

ników, którzy wzięli udział w 
referendum. W głosowaniu 
uczestniczyło ponad 55 proc. 
ogółu zatrudnionych w spół-
ce. – Ludzie boją się o swoje 
miejsca pracy. Gospodarka to 
system naczyń połączonych. 
Jeżeli np., na skutek pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
zmniejszy się zużycie energii 
elektrycznej, to spadnie też 
zapotrzebowanie na węgiel 
– dodaje przewodniczący So-
lidarności w KHW. 

Wcześniej za przystąpie-
niem do strajku zagłosowali 
pracownicy Kompanii Węglo-
wej i Południowego Koncernu 
Węglowego. W obu spółkach 
strajk poparło 97 proc. osób 
głosujących w referendum – 
Choć pracownicy górnictwa 
w zeszłym roku specjalnie nie 
ucierpieli, jeżeli chodzi o wa-
runki pracy czy wynagradzania, 
to przecież wszyscy wiedzą, w 
jakim otoczeniu żyjemy. Każdy 
ma rodzinę i widzi, jak wygląda 
sytuacja gospodarcza naszego 
regionu – podkreśla szef gór-
niczej Solidarności. – Do gór-
ników docierają informacje o 
problemach ze zbytem węgla. 
Obserwujemy pomysły rzą-
dzących dotyczące zmian w 
uprawnieniach emerytalnych 
górników czy wprowadzenia 
siedmiodniowego systemu 
pracy w kopalniach. Stąd właś-
nie bierze się tak jednoznaczny 
wynik referendum. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Głosowania w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i w Katowickim Holdingu Węglowym zakończyły akcję 
referendalną w śląskich kopalniach i zakładach branży górniczej. We wszystkich spółkach ponad 90 proc. 
głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem generalnego strajku solidarnościowego w regionie. 

Ważny głos górników

Referendum w górnictwie zakończyło głosowanie w kopaniach Katowickigo Holdingu Węglowego

Kompania Węglowa   96,90%
Południowy Koncern Węglowy 96,89%
Katowicki Holding Węglowy 97,63%
Jastrzębska Spółka Węglowa 93,82%

Każdy widzi, jak 
wygląda sytuacja 
gospodarcza w 
naszym regionie. 
Stąd właśnie bierze się 
tak jednoznaczny wynik 
referendum strajkowego. 
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W piątek 25 stycznia w spół-
kach grupy PKP o godzinie 7.00 
rozpocznie się dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. – Pocią-
gi, które będą już w ruchu, o 
tej godzinie zjadą do najbli-
żej stacji i będą tam stały do 
godz. 9.00 – mówi Stanisław 
Kokot, rzecznik prasowy ko-
lejarskiej Solidarności. 

Powodem protestu jest 
odebranie kolejarzom części 
świadczeń przejazdowych.  – 
Tu nie chodzi o jakiś przywi-
lej czy dodatek. Świadczenia 
przejazdowe zawsze trakto-
waliśmy jako część naszego 
wynagrodzenia. To po prostu 
składnik naszej wypłaty – wy-
jaśnia Stanisław Kokot. 

W sierpniu ubiegłego roku 
zarząd PKP i Związek Praco-
dawców Kolejowych podpisał 
bez udziału związków zawo-
dowych porozumienia pozba-
wiające kolejarzy, ich rodziny 
oraz kolejarskich emerytów od 
1 stycznia 2013 roku znacznej 
części ulgowych świadczeń 
przejazdowych.

W spółkach PKP od wielu ty-
godni trwa spór zbiorowy. Związ-
kowcy domagają się zachowania 
dotychczasowych ulg, albo 720 
zł brutto podwyżki dla każde-
go pracownika, która miałaby 
im zrekompensować zmiany.
15 stycznia pracodawcy popro-
sili o przerwę w mediacjach do 
25 stycznia. Powodem miała być 

chęć lepszego przygotowania 
się do spotkania. – Okazało się 
jednak, że w tym czasie praco-
dawcy podsuwają pracowni-
kom do podpisu oświadczenia 
dotyczące ulg przejazdowych 
na nowych zasadach. Takim 
zachowaniem pracodawca 
sam zmusił nas do strajku – 
podkreśla Kokot. Pod koniec 

listopada kolejarskie związki 
zawodowe przeprowadziły 
referendum, w którym 95 proc 
pracowników opowiedziała się 
za tą formą protestu. Na Śląsku 
głosowanie było połączone z 
referendum dotyczącym ge-
neralnego strajku solidarnoś-
ciowego w regionie.

AND

Ogólnopolski strajk ostrzegawczy kolejarzy
Z OSTATNIEJ CHWILI



P
odobno najbardziej depresyjny 
dzień w roku już za nami. Tak 
przynajmniej wynika z wyliczeń 

pewnego brytyjskiego naukowca. Facet 
stworzył matematyczny wzór, na pod-
stawie którego od 9 lat wylicza, kiedy 
przypada najbardziej dołujący dzień w 
roku. Zwykle był to ostatni poniedziałek 
stycznia. W tym roku ów dzień przypadł 
21 stycznia. Ci, którym gołoledź zmieniła 
samochody w lodowe rzeźby i ci, którzy 
na oblodzonych schodach czy chodnikach 
zostali uziemieni jak nie przymierzając 
dreamlinery, pewnie skłonni byli w to 
uwierzyć. Ludzie, którzy mieli stłuczkę 22 
stycznia, albo ci, którzy 23 stycznia zostali 
pozbawieni prądu, bo tzw. atak zimy ze-
rwał linie energetyczne, mają poważne 
wątpliwości co do precyzji naukowca. 
Ci, którzy padną ofi arą ataku wiosny, 
czyli powodzi wywołanej roztopami, 
albo poszkodowani w wyniku suszy, 
burzy czy innego letniego żywiołu, czyli 
ofi ary ataku lata, z pewnością wypną 
się na wyliczenia brytolskiego mądrali. 
Bo do każdej hucpy, do każdego bzdetu 
można dodać określenie naukowy, ale to 
nie zmieni faktu, że mamy do czynienia 
ze bzdetem. 

Doświadczalnie, czyli można powie-
dzieć naukowo, przekonałem się, że gdy 
zakładam na gołoledź buty z gładką po-
deszwą, to zaliczam glebę na chodniku. 
Naukowo też doświadczyłem, że nie warto 
olewać ostrzeżeń mechanika, który już 
dwie zimy temu radził wymienić gumy 
podtrzymujące tłumik i resztę wydechu. 
Ów praktyk twierdził, że mogą pęknąć 
znienacka i zgubię wydech. I tak zrobiły. 
I zgubiłem. Oczywiście mógłbym zrzucić 
winę na atak zimy, a nawet tłumaczyć, 
że nie spodziewałem się takiej pogody 
w drugiej połowie stycznia, ale nie będę 
się wygłupiał. Po prostu zaniedbałem, 

zabrakło mi wyobraźni, a w kwestii po-
deszwy przeceniłem swoje łyżwiarskie 
umiejętności. Jest wina, jest kara. Dupa 
boli, mechanik skasował. Ale można 
było się spodziewać, że tak to się skoń-
czy. Bez pseudonaukowych rozpraw i 
wyliczeń. 

Wygrzebałem w sieci tekst o tym, jak 
zachowują się w zimie ssaki inne niż lu-
dzie. Jedne mają tendencję do łączenia 
się w większe grupy, bo łatwiej wtedy 
szukać pokarmu, łatwiej się ogrzać i ła-
twiej bronić przed napastnikami. Inne 

walą w długie kimono. Te śpiochy to 
oczywiście misie, a także borsuki i jeno-
ty. Z kolei drapieżniki redukują budżety 
norowe, przerzucając się na padlinę. Wia-
domo, że w tej sytuacji każdy chciałby 
być misiem, ale trzeba sobie (krytycznie 
wobec siebie) uświadomić, że taki prosty, 
kudłaty miś w przeciwieństwie do nas 
przewidział zimę, przygotował zapasy, 
nie udawał kozaka, nie liczył na cuda, nie 
wierzył w czcze obietnice. Zaoszczędził 
i może kimać. Kryzys go nie nie rusza, 
butów zimowych nie potrzebuje, autem 
w zimie nie jeździ (latem zresztą też), nikt 
go z roboty nie wyrzuci, fotoradar mu 
zdjęcia nie zrobi, nie korzysta ze służ-
by zdrowia, gawrę ma bezczynszową. 
Krótko mówiąc, opcja „na misia” jest 
dla nas nieosiągalna. I to wprowadza 
mnie w depresyjny nastrój, nie tylko 
w poniedziałki.

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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LICZBA tygodnia

26
tyle spośród 460 polskich uczelni jest 
obecnie w trakcie likwidacji. W kolejnych 
latach liczba ta będzie rosnąć. Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi 
działania, które mają na celu zmniejszenie 
liczby szkół wyższych. Tym, które stoją na 
skraju bankructwa, proponuje konsolidację 
albo likwidację. – W nowelizacji ustawy 
o szkolnictwie wyższym przewidujemy 
usprawnienie i przyspieszenie postępowania 
administracyjnego w sprawie zawieszania 
kierunków studiów i zamykania uczelni 
– zapowiedziała prof. Barbara Kudrycka, 
minister nauki i szkolnictwa wyższego. 
Kudrycka dodaje, że celem konsolidacji jest 
zmniejszenie liczby szkół i stworzenie silnych 
ośrodków akademickich.

Foto: internet

TRZY pytania
prof. Piotr Gliński, kandydat PiS na premiera

Rząd nie może uciekać przed problemami 
W naszym regionie trwa akcja referendalna 
w sprawie przeprowadzenia generalnego 
strajku solidarnościowego. Pierwszym 
postulatem strajkowym jest, mówiąc w 
skrócie, żądanie uruchomienia programu 
wsparcia dla przedsiębiorstw utrzymu-
jących zatrudnienie w kryzysie... 

– Podtrzymanie miejsc pracy jest znacz-
nie tańsze i łatwiejsze niż ich likwidacja, 
a następnie tworzenie na nowo. To jest 
bardzo racjonalny postulat w sytuacji po-
większającej się skali zwolnień i wzrostu 
bezrobocia. Z punktu widzenia polityki 
gospodarczej jest to jedno z podstawo-
wych narzędzi, stosowanych zresztą na 
całym świecie. Subsydiowanie miejsc 
pracy pozwoliłoby wielu pracodawcom 
i pracownikom przetrwać okres kryzysu 
do czasu poprawy koniunktury. 
Rząd Donalda Tuska rozumuje jednak 
inaczej. Jedyną reakcją na masowe zwol-
nienia jest zapowiedź wydłużenia okresu 
rozliczeniowego czasu pracy i umożliwie-
nie stosowania ruchomego czasu pracy. 
Jak Pan ocenia te instrumenty?

– To jest sposób walki ze spowolnie-
niem gospodarczym poprzez przerzuce-
nie kosztów tego kryzysu na pracownika, 

na społeczeństwo. Zresztą ta strategia jest 
realizowana w naszym kraju nie od dzi-
siaj. Bo to dotyczy również np. obciążeń 
samorządów lokalnych. Samorządy otrzy-
mują do realizacji kolejne zadania, a nie 
zwiększa się im środków fi nansowych. 
Zyski banków działających w Polsce nie 
zmniejszyły się w czasie kryzysu, nato-
miast sytuacja pracowników znacznie 
się pogorszyła.
Kolejnym postulatem Międzyzwiązkowe-
go Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
jest ograniczenie stosowania umów śmie-
ciowych. W Polsce na takich umowach 
pracuje już 5 mln ludzi. Jesteśmy pod tym 
względem europejskim liderem...

– Jeszcze do niedawna sam byłem 
zwolennikiem elastyczności w tej kwe-

stii, zwłaszcza w czasie kryzysu. Wyda-
wało mi się, że można usiąść w Komisji 
Trójstronnej ze związkami zawodowymi 
oraz przedstawicielami pracodawców i 
dogadać się, że w dołku gospodarczym 
można w jakimś zakresie umowy śmie-
ciowe utrzymywać. Wtedy jednak nie 
wiedziałem, że skala występowania tego 
typu umów w Polsce jest tak ogromna, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Do 
tego doliczyć trzeba jeszcze szarą strefę, w 
której ludzie pracują bez żadnej umowy 
i bez żadnych praw. Moim zdaniem, aby 
ograniczyć zjawisko umów śmieciowych, 
na początek wystarczyłoby skuteczne 
egzekwowanie obowiązującego prawa. 
Artykuł 22 Kodeksu pracy wyraźnie re-
guluje to, kiedy powstaje stosunek pracy 
i kiedy pracodawca powinien zawrzeć z 
pracownikiem umowę o pracę. W tym 
kontekście większość umów śmieciowych 
obowiązujących w Polsce jest po prostu 
nielegalna. Związek zawodowy ma prawo, 
a nawet obowiązek domagać się rozwią-
zania tej kwestii. Rząd nie może uciekać 
przed problemami i próbować zamiatać 
je pod dywan. 

ŁK

Zyski banków nie 
zmniejszyły się w czasie 
kryzysu, natomiast 
sytuacja pracowników 
znacznie się pogorszyła.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Każdy chciałby być misiem. 
Nikt go z roboty nie wyrzuci, 
fotoradar mu zdjęcia nie zrobi, 
nie korzysta ze służby zdrowia, 
gawrę ma bezczynszową. 

WIEŚCI z gospodarki
» Z KWARTALNEGO BADANIA KONIUNKTURY przeprowa-
dzonego przez NBP wynika, że wyjście z obecnego spowolnie-
nia gospodarczego może być dłuższe niż w latach 2008 i 2009. 
Tylko co trzecia fi rma, która wzięła udział w badaniu oczekuje, 
że problemy skończą się w pierwszych miesiącach roku. 66 proc. 
ankietowanych uważa, że ożywienie może nastąpić dopiero w 
drugiej połowie roku. Autorzy badania zwrócili uwagę, na zu-
pełnie różne przyczyny obu kryzysów. Obecne spowolnienie jest 
wynikiem stopniowego spadku popytu krajowego i zagraniczne-
go, recesji na rynku budowlanym i spadku rentowności sektora 
przedsiębiorstw. Te trudności narastały powoli, powoli też będą 
ustępować. Natomiast kryzys z 2008 roku był spowodowany kra-
chem fi nansowym i drastycznym spadkiem zamówień eksporto-
wych, ale przy rosnącej sprzedaży krajowej.

» JAK POINFORMOWAŁO MINISTERSTWO FINANSÓW, 
zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2012 roku wy-
niosło 801,09 mld zł i wzrosło o 0,7 proc. w stosunku do po-
przedniego miesiąca. Stanowiło to ok. 195,1 mld euro.

» BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) i Skarb Pań-
stwa wystawiły na sprzedaż łącznie 11,75 proc. akcji PKO BP. 
Pakiet ten obejmuje około 147 mln sztuk akcji i jest wart około 
5,19 mld zł. W sumie BGK i Skarb Państwa posiadają akcje 
uprawniające do wykonania 43,64 proc. głosów. PKO BP to 
jeden z najstarszych banków w Polsce. Obejmuje ponad 1,1 tys. 
oddziałów i zatrudnia przeszło 27 tys. pracowników.

» RESORT TRANSPORTU CHCE, BY MOŻLIWE BYŁO ogła-
szanie upadłości kolejowych spółek przewozowych. Przygotował 
już nawet projekt odpowiedniej ustawy i przekazał go do uzgod-
nień międzyresortowych i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Nowe przepisy dotyczą spółek, które powstały na 
podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji PKP z 2000 roku. Są to takie fi rmy jak: PKP Intercity, PKP 
Przewozy Regionalne, PKP Cargo. Projekt zakłada wyłącznie tych 
przewoźników z zakazu ogłoszenia upadłości. Jeżeli dojdzie do 
takiej sytuacji, zarządca spółki w upadłości lub syndyk będzie 
mógł prowadzić działalność przewozową tylko przez sześć mie-
sięcy.

» ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH alarmuje, 
że na świecie przybywa bezrobotnych. Jak oszacowała Międzyna-
rodowa Organizacja Pracy w ubiegłym roku liczba bezrobotnych 
wzrosła o 4 miliony. Oznacza to, że bez pracy jest już 197 milio-
nów ludzi, czyli 6 proc. globalnej siły roboczej. W tym roku licz-
ba bezrobotnych może się zwiększyć o kolejne 5,1 mln. Zdaniem 
ekspertów MOP wzrost bezrobocia jest wynikiem spowolnie-
nia gospodarczego. W najtrudniejszej sytuacji są ludzie młodzi, 
wśród których bezrobocie wynosi już ok. 13 proc.

» MOŻE SIĘ OKAZAĆ, ŻE BRYTYJCZYCY w referendum 
zdecydują o pozostaniu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. 
Pomysł zorganizowania głosowania w tej sprawie ma David Ca-
meron, o czym poinformowała brytyjska agencja PA. Premier 
Wielkiej Brytanii co prawda wolałby, żeby jego kraj pozostał w 
Unii, ale opowiada się za odebraniem części kompetencji Bruk-
seli.

OPRAC. AK
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W 
u b i e g ł y m 
tygodniu o 
przystąpie-
niu do strajku 
zdecydowali 

pracownicy Tauron Ciepło – naj-
większej spółki ciepłowniczej 
w woj. śląskim. W referendum 
wzięło udział 1275 osób, czyli 
64,3 proc. załogi. Za strajkiem 
opowiedziało się ponad 94 
proc. głosujących. 

W skład spółki Tauron Cie-
pło wchodzą dawne PEC Ka-
towice, PEC Dąbrowa Górni-
cza, EC Tychy, EC Nowa i EC 
Katowice. To dużo zakładów 
na rozległym terenie, dlatego 
oprócz urn stałych związkowcy 
przygotowali urny mobilne, z 
którymi docierali do poszcze-
gólnych oddziałów spółki. – 
Pracownicy identyfi kują się ze 
wszystkimi postulatami. Wiele 
osób ma opory przed braniem 
udziału w jakichkolwiek ak-
cjach, ale wyniki referendum 
pokazały, że udało im się je 
przełamać – mówi Justyna 
Latos, wiceprzewodnicząca 
śląsko-dąbrowskiej Solidarno-
ści i szefowa związku w fi rmie. 
Zaznacza, że 15 stycznia poja-
wiła się informacja o zamiarze 
redukcji zatrudnienia w całym 
Tauronie. – Ta wiadomość jesz-
cze bardziej zdeterminowała 

pracowników, zwłaszcza że 
nawet nie została skonsulto-
wana ze związkami, chociaż 
pracodawca podkreśla, że w 
fi rmie prowadzony jest dialog 
społeczny – mówi.

„Tak” dla strajku powiedzie-
li też pracownicy pozostałych 
spółek ciepłowniczych: Za-
brzańskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, PEC Bytom 
i STS Inżynieria, Nadwiślań-
skiej Spółki Energetycznej 
oraz Zespołu Ciepłowni Prze-
mysłowych Carbo-Energia w 
Rudzie Śląskiej.

Akcję strajkową popiera-
ją też energetycy. W Tauron 
Wytwarzanie za strajkiem opo-
wiedziało się 98 proc. głosują-
cych. Frekwencja wyniosła 55 
proc., co oznacza, że głosowało 
2385 osób.

W skład Grupy Tauron Wy-
twarzanie wchodzi katowicka 
centrala oraz dziewięć zakładów, 
zlokalizowanych również w 

Małopolsce, w dawnym woj. 
bielskim i woj. podkarpackim. 
Dlatego, jak zaznacza Krzysz-
tof Junik z Solidarności Tauron 
Wytwarzanie, przeprowadzenie 
głosowania wymagało ogrom-
nego wysiłku organizacyjnego. 

Jego zdaniem, dla pracowników 
branży energetycznej jednym 
z najważniejszych postulatów 
jest żądanie utrzymania roz-
wiązań emerytalnych przy-
sługujących pracownikom 
zatrudnionym w warunkach 

szczególnych i o szczególnym 
charakterze. Podkreśla, że w 
Tauron Wytwarzanie jest duża 
grupa pracowników, których ten 
problem bezpośrednio dotyka. 
– Pozostałe postulaty MPKS są 
również bardzo ważne. Przecież 

unijny pakiet klimatyczny czy 
umowy śmieciowe to zagadnie-
nia, które dotyczą każdego, bez 
względu na to, gdzie pracuje – 
podkreśla.

W Elektrowni Rybnik akcję 
strajkową poparło 97 proc. gło-
sujących. Frekwencja wyniosła 
66 proc. Za strajkiem opowie-
działo się też ponad 88 proc. 
pracowników Fortum Zabrze, 
którzy wzięli udział w referen-
dum. Tam frekwencja wyniosła 
83 proc. – Tak wysoka frekwen-
cja oznacza, że ludzie widzą, co 
się dzieje w kraju i czują, że żyje 
im się coraz trudniej, a rządzący 
nie robią nic, aby to zmienić – 
mówi Wiesław Kostecki, szef 
Solidarności w fi rmie. Zaznacza, 
że najważniejszym postulatem 
strajkowym dla zabrzańskiego 
zakładu jest żądanie wprowa-
dzenia systemu rekompensat 
dla przedsiębiorstw dotknię-
tych skutkami unijnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. 
Pracownicy obawiają się, że 
gdy wzrosną koszty związane 
z pakietem, to w fi rmie znów 
rozpoczną się zwolnienia. 

Wcześniej za strajkiem opo-
wiedziała się też załoga Elcho 
Chorzów. Referendum w ener-
getyce trwa. 

AGNIESZKA KONIECZNY,
ŁK, BG

Zdecydowana większość pracowników zakładów ciepłowniczych i energetycznych, którzy wzięli udział w referendach, 
poparła postulaty zgłoszone przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

CIEPŁOWNICY I ENERGETYCY 
PRZYSTĄPIĄ DO STRAJKU

W Grupie Tauron Wytwarzanie za strajkiem opowiedziało się 98 proc. głosujących

Pracownicy PKM Gliwice opo-
wiedzieli się za strajkiem ge-
neralnym w regionie. W pozo-
stałych spółkach komunikacji 
miejskiej trwają przygotowa-
nia do referendum. 

– „Tak” dla strajku powie-
działo ponad 93 proc. załogi, 
czyli 249 osób. Frekwencja 
przekroczyła 50 proc. Ludzie 
są przekonani, że trzeba się 
przyłączyć do akcji strajkowej, 
ponieważ zgłoszone postulaty 
dotyczą nas wszystkich. Mar-
twią się o miejsca pracy i niskie 
pensje – mówi Piotr Wiśniow-
ski, wiceprzewodniczący Soli-
darności w PKM w Gliwicach. 
Głosowanie w tej spółce rozpo-
częło się o północy 17 stycznia 
i trwało przeszło dobę. – Nasi 
pracownicy są porozrzucani po 
całym mieście, dlatego przez 
ponad 24 godziny byliśmy 
do ich dyspozycji. Frekwencja 
byłaby wyższa, ale grafi ki są 
tak poukładane, że w każdym 
dniu 30 proc. załogi ma wolne 
– dodaje Wiśniowski.

28 stycznia o godz. 3.00 
głosowanie rozpocznie się w 

Tramwajach Śląskich. Spółka 
zatrudnia ok. 2,5 tys. pracow-
ników i posiada zajezdnie w 
Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, 
Gliwicach i Katowicach. – Je-
steśmy już po rozmowach ze 
wszystkimi załogami. Mam 
nadzieję, że wynik referendum 
będzie pozytywny – mówi An-
toni Krzęciesa, przewodniczą-
cy Solidarności w fi rmie. Jego 
zdaniem, dla pracowników tej 
spółki najistotniejsze są dwa 
postulaty strajkowe. Pierwszy 
dotyczy pomocy przedsiębior-
stwom, które odczują skutki 
pakietu klimatyczno-energe-
tycznego. – W komunikacji 
tramwajowej głównym napę-
dem jest energia elektryczna. 
Jeżeli jej ceny pójdą w górę 
o 30 proc., to spółka może 
mieć poważne problemy z 
utrzymanie taboru i wypłatą 
wynagrodzeń – mówi. Drugi 
postulat, szczególnie ważny 
dla załogi TŚ, jest związany z 
utrzymaniem rozwiązań eme-
rytalnych, przysługujących 
pracownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnych i o 

szczególnym charakterze. – Ten 
problem dotyka motorowych 
i pracowników zatrudnionych 
na sieci, bezpośrednio przy 
prądzie – podkreśla Antoni 
Krzęciesa.

28 stycznia referendum roz-
pocznie się też w Przedsiębior-
stwach Komunikacji Miejskiej 
w Świerklańcu i w Sosnowcu. 
30 stycznia w PKM Katowice. 
Przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Komunikacji Miejskiej 
NSZZ Solidarność Andrzej Ba-
dura podkreśla, że wszystkie te 
fi rmy mają wspólne problemy. 
Najpoważniejszy to wysokie 
ceny paliwa i brak środków 
na odnawianie taboru. – Z 
jednej strony KZK GOP przed 
każdym przetargiem podnosi 
poprzeczkę dotyczącą jakości 
taboru, z drugiej pieniądze, 
które stamtąd otrzymujemy, 
wystarczają tylko na pokry-
cie kosztów paliwa, wypłaty 
wynagrodzeń, składki ZUS i 
podatki. Spółek nie stać na 
zakup nowych autobusów – 
wyjaśnia.

AK

28 stycznia rusza referendum 
strajkowe w placówkach ochro-
ny zdrowia. Pracownicy branży 
medycznej w głosowaniach zde-
cydują o poparciu dla strajku 
generalnego w regionie. 

W zakładach opieki zdro-
wotnej związkowcy z Solidar-
ności już rozpoczęli szeroką 
akcję informacyjną. 

– Prawie wszystkie proble-
my służby zdrowia wynikają z 
braku pieniędzy. Pracodawcy 
obawiając się powiększania 
długów, obniżają pracownikom 
wynagrodzenia lub po prostu 
ich zwalniają, albo zatrudniają 
na śmieciówkach. To skutkuje 
pogarszaniem się standardów 
opieki medycznej. Zreduko-
wany personel jest bardziej 
obciążony pracą i tym samym 
ma znacznie mniej czasu dla 
pacjentów – mówi Joanna 
Lukosek, wiceprzewodniczą-
ca Regionalnego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ Soli-
darność (RSOZ). 

Lukosek wyjaśnia, że zadłu-
żenie zakładów opieki zdro-
wotnej to efekt zbyt niskich 

kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. – Środki 
z kontraktu zwykle kończą się 
na długo przed upływem roku, 
a pacjenci chorują cały rok i 
aby móc ich leczyć, szpitale 
muszą się zadłużać – podkre-
śla Joanna Lukosek. 

Jednym z postulatów Mię-
dzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego 
jest likwidacja NFZ i powrót 
do takiej fi lozofii   fi nansowania 
służby zdrowia, na jakiej op-
arty był system kas chorych.

– Śląskie szpitale nie będą 
odnotowywały ujemnych 
wyników fi nansowych, jeśli 
będą otrzymywały środki ze 
składki zdrowotnej na fak-
tyczne leczenie mieszkań-
ców naszego województwa. 
Pieniądze mają trafiać tam, 
skąd wypływają. Nie może 
też być tak, że za leczeniem 
chorych z innych regionów 
nie idą dla nas żadne środki 
– mówi Halina Cierpiał, prze-
wodnicząca RSOZ.

Solidarność domaga się 
też, by NFZ przeznaczył na 

działalność leczniczą środki 
zaoszczędzone w ubiegłym 
roku na refundacji leków. 
Wskazują, że przecież za te le-
karstwa już zapłacili pacjenci, 
którzy powinni mieć szybki 
i nieograniczony dostęp do 
usług medycznych.

– Także ze względu na brak 
pieniędzy wydłużają się kolej-
ki do lekarzy oraz na badania 
i zabiegi specjalistyczne, co 
zwiększa ryzyko zagrożenia 
zdrowia i życia chorych – argu-
mentuje Joanna Lukosek.

Od samorządów związ-
kowcy domagają się, by za-
przestały podejmowania 
nieprzemyślanych decyzji 
o prywatyzowaniu zadłużo-
nych podmiotów. – Z naszej 
wiedzy wynika, że jedynym 
pomysłem tych placówek na 
zniwelowanie długów jest 
zwalnianie pracowników. 
Mimo to wciąż powiększają 
swoje zadłużenie – informuje 
Halina Cierpiał.

Referendum w służbie zdro-
wia zakończy się 10 lutego. 

BG

Ludzie widzą, co 
się dzieje w kraju 
i czują, że żyje im 
się coraz trudniej, a 
rządzący nie robią 
nic, aby to zmienić.

Służba zdrowia ma powody do strajku Referenda w komunikacji miejskiej

Foto: TŚD
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Ponad 60 proc. Polaków jest 
rozczarowanych kondycją go-
spodarczą, polityczną i spo-
łeczną kraju. Tak wynika z 
sondażu przeprowadzonego 
przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej. 

– CBOS to poważna fi rma, 
która nie podkręca nastrojów. 
Najlepszym dowodem, że są one 
nieciekawe, jest fakt, że tylko 23 
proc. respondentów ocenia, że 
sytuacja w Polsce zmienia się na 
lepszą – ocenia dr Piotr Kulas, so-
cjolog z Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej.

Jego zdaniem tę niewielką 
grupę stanowią ankietowani z 
elit fi nansowych, którzy potrafi ą 

wykorzystać sytuację kryzyso-
wą do tego, żeby jeszcze więcej 
zarabiać.

– Oni mogą być do pewne-
go stopnia zadowoleni, a klasa 
średnia, która powinna być pod-
stawą ładu społecznego, staje 
się coraz słabsza. Potwierdza 
się teoria, że w kryzysie bogaci 
jeszcze bardziej się bogacą, a 
biedni bardziej ubożeją. Liczba 
osób wykluczonych zwiększa 
się – uważa Piotr Kulas.

Eksperci z CBOS zauważają, 
że sondaż tylko symbolicznie 
odnotowuje korzystne zmia-
ny w kondycji kraju, ale jego 
ogólna wymowa jest pesy-
mistyczna. 47 proc. ankieto-

wanych negatywnie oceniło 
kondycję zakładów i sytuację 
swoich miejsc pracy. Podobnie 
rynek pracy postrzegają też 
związkowcy z Solidarności.

– Rzeczywistość jest znacz-
nie gorsza, niż oceniają ją rząd 
i media. Nasilają się zwolnie-
nia, rośnie bezrobocie, młodzi 
nie mają szans wejść na rynek 
pracy. Nagminnie stosowane są 
praktyki zatrudniania na „śmie-
ciówkach”– mówi Bogusław 
Trendal, wiceprzewodniczący 
„S” w dąbrowskiej Koksowni 
Przyjaźń.

Pogarsza się sytuacja w prze-
myśle, coraz gorzej jest w służ-
bie zdrowia i w oświacie. 

– Od samorządu nasza szkoła 
dostaje coraz mniej pieniędzy. 
Nie mamy nawet za co kupić 
środków czystości – mówi Joan-
na Stomska, dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Handlo-
wych w Tarnowskich Górach 
i członek tamtejszej „S”.

W miarę stabilną branżą jest 
górnictwo. – Jesteśmy ostatnią 
„zieloną wyspą” w przemyśle, 
ale jeśli rząd w końcu nie zadba 
o całą gospodarkę, to nasza 
sytuacja bardzo się pogorszy 
– mówi Andrzej Powała, szef 
„S” w kopalni Budryk w Or-
nontowicach.

Brak działań rządu zapo-
biegających skutkom kry-

zysu nie uszedł też uwadze 
ankietowanych przez CBOS. 
Tylko 9 proc. z nich pozytyw-
nie ocenia kondycję polskiej 
polityki. 

Zdaniem dr. Piotra Kulasa 
rząd zaniechał wprowadzania 
strukturalnych rozwiązań, dają-
cych ludziom gwarancje pracy 
i poczucie bezpieczeństwa. – 
Politycy nie mają recepty na 
kryzys i w efekcie wyciągają 
„króliki z kapelusza”, czyli 
tematy zastępcze – twierdzi 
dr Kulas.

W przekonaniu związkow-
ców z Solidarności ludzie już 
mają dość „piaru” i socjotech-
niki. – Jeśli rząd chce nam 

pomóc, to powinien zająć 
się polityką, a nie tylko kłam-
liwą propagandą – uważa 
Andrzej Powała.

O tym, że 2013 rok nie przy-
niesie pozytywnych zmian w 
gospodarce, przekonanych 
jest aż 44 proc. responden-
tów CBOS. – Uelastycznianie 
wszystkiego, oszczędzanie na 
wszystkim i wyszukiwanie 
tematów zastępczych, to nie 
są dobre sposoby na kryzys. 
Tu konieczne są nowe roz-
wiązania oraz merytoryczny 
dialog społeczny. Takie debaty 
tonują też napięcia społeczne 
– mówi Piotr Kulas. 

BEA

W bieruńskim Johnson Controls oraz w tyskim Delfo podpisane zostały 
porozumienia dotyczące warunków zwolnień grupowych. Łącznie w obu 
fi rmach produkujących podzespoły dla tyskiego Fiata pracę straci ok. 365 osób. 

Nastroje społeczne w całym kraju są coraz gorsze

17 
stycznia So-
lidarność w 
Johnson Con-
trols podpisa-
ła z zarządem 

fi rmy porozumienie w sprawie 
warunków redukcji zatrudnie-
nia w fi rmie, która ma objąć 
do 100 osób. Bezpośrednią 
przyczyną zwolnień w Johnson 
Controls jest ograniczenie pro-
dukcji i redukcje zatrudnienia 
w Fiat Auto Poland. O zamia-
rze przeprowadzenia zwolnień 
pracodawca poinformował 10 
grudnia. Początkowo miały 
one dotknąć 120 pracowni-
ków. – W trakcie negocjacji 
udało się ograniczyć tę liczbę 
o co najmniej 20 osób. W po-
rozumieniu zostało zapisane, 
że w wyniku restrukturyzacji 
zatrudnienia pracodawca roz-
wiąże umowy o pracę z grupą 
pracowników nie większą 
niż 100 osób – mówi Tomasz 
Sztelak, przewodniczący za-
kładowej Solidarności.

Ograniczenie zatrudnienia 
w bieruńskim zakładzie produ-
kującym fotele samochodowe 
będzie składać się z dwóch 
etapów. Pierwszy to Program 
Dobrowolnych Odejść, który 
będzie obowiązywał od 21 do 
31 stycznia. Jeżeli po zakoń-
czeniu PDO okaże się, że liczba 
pracowników, którzy zdecy-
dowali się z niego skorzystać, 
wyniesie mniej niż 100 osób, 
pracodawca przeprowadzi 
zwolnienia grupowe.

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia pracownik, który 
przystąpi do PDO, oprócz od-
prawy wynikającej z Kodeksu 
pracy otrzyma dodatkowe 
świadczenie. – Pracownicy 
zatrudnieni krócej niż rok do-
staną równowartość miesięcz-
nego wynagrodzenia. Osoby 
ze stażem pracy od roku do 6 
lat dwumiesięczne wynagro-

dzenie, a osoby zatrudnione 
od ponad 6 lat dostaną równo-
wartość trzymiesięcznej pensji 
– informuje Sztelak.

Wśród zwalnianych pra-
cowników będzie 80 osób 
zatrudnionych bezpośrednio 
przy produkcji oraz 20 pracow-
ników okołoprodukcyjnych. 
Podpisane w czwartek poro-
zumienie reguluje dodatkowo 
zakres funkcjonowania w fi r-
mie agencji pracy tymczaso-
wej. – Pracodawca zobowiązał 
się, że liczba pracowników 
tymczasowych nie przekroczy 
10 proc. ogółu pracowników 
produkcyjnych – zaznacza 
przewodniczący.

W Delfo porozumienie w 
sprawie kryteriów i warun-
ków zwolnień podpisano 10 
stycznia. W tej fi rmie pracę 
straci 265 osób. Tyski zakład 

produkujący wytłoczki oraz 
elementy spawane i zgrzewa-
ne dla motoryzacji zatrudnia 
1163 osoby. Cięcia dotkną 
więc blisko jedną czwartą 
załogi. – Redukcje w Fiacie 
bezpośrednio przekładają się 
na sytuację naszego zakła-
du. Produkujemy co prawda 
podzespoły także dla innych 
marek, takich jak Peugeot czy 
Toyota, ale w bardzo małych 
ilościach. Ponad 80 proc. na-
szych produktów trafia do 
Fiata – mówi Andrzej Poczta, 
przewodniczący Solidarności 
w tyskim Delfo. 

Warunki i kryteria zwolnień 
w Delfo są bardzo zbliżone 
do tych wprowadzonych w 
Fiat Auto Poland. Pracownicy, 
którzy zdecydują się odejść 
z firmy za porozumieniem 
stron, otrzymają odprawy w 

wysokości uzależnionej od 
stażu pracy w firmie. Będą 
one wynosić od 8 do 17 mie-
sięcznych pensji. Z kolei osoby 
wytypowane do zwolnienia, 
które nie zdecydują się na po-
rozumienie stron, otrzymają 
wypowiedzenia i kodeksowe 
odprawy. – Zgodnie z poro-
zumieniem ze zwolnień wy-
łączone zostały m.in. osoby 
samotnie wychowujące dzie-
ci oraz najstarsi pracownicy 
urodzeni przed końcem 1957 
roku. Pracodawca zobowiązał 
się również, że w przypadku 
poprawy sytuacji fi rmy i ko-
nieczności zatrudnienia pra-
cowników, w pierwszej kolej-
ności przyjmowane będą osoby, 
które straciły zatrudnienie w 
wyniku zwolnień grupowych 
– dodaje Andrzej Poczta. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Trwa referendum strajkowe w 
zakładach branży motoryza-
cyjnej. Jako pierwsi głosowali 
pracownicy sosnowieckiego 
Bitronu. Ponad 93 proc. gło-
sujących opowiedziało się za 
przystąpieniem do generalne-
go strajku solidarnościowego 
w regionie.

 – Frekwencja przekroczyła 
50 proc., więc referendum jest 
ważne, a wynik głosowania jed-
noznaczny. Nasi pracownicy, 
widzą co się dzieje w naszym 
regionie i dlatego zagłosowali 
za strajkiem. Obawiamy się 
tylko, czy rząd weźmie pod 
uwagę nasze postulaty, bo do 
tej pory głos społeczeństwa 
był przez tę ekipę kompletnie 
ignorowany. Mamy nadzieję, 
że teraz to się zmieni, skoro w 
akcji referendalnej już teraz 
wzięło udział grubo ponad 
100 tys. osób – mówi Izabe-
la Będkowska, przewodni-
cząca Solidarności w Bitron 
Poland.

Sosnowiecka spółka pro-
dukuje podzespoły samocho-
dowe oraz części do sprzętu 
AGD. Jak podkreśla prze-
wodnicząca, motoryzacja 
jest szczególnie narażona na 
skutki trwającego kryzysu. – 
Wszyscy, nie tylko nasz za-
kład, zaczynamy odczuwać 
konsekwencje tego, co stało 
się w tyskim Fiacie. Całej bran-
ży potrzebne jest wsparcie. 
W innych krajach europejskich 
zakłady motoryzacyjne już 
dawno otrzymały rządową 

pomoc – mówi Będkowska 
i dodaje, że dla pracowni-
ków Bitronu bardzo ważny 
jest również postulat strajko-
wy dotyczący ograniczenia 
umów śmieciowych. – Kiedyś 
nasza fi rma zatrudniała 1000 
osób, dzisiaj jest to tylko 600 
pracowników. Drugie tyle to 
fi rmy zewnętrzne, w których 
pracują byli pracownicy Bi-
tronu, oczywiście na znacz-
nie gorszych warunkach i na 
umowach śmieciowych.

Bitron jest pierwszą spół-
ką motoryzacyjną z naszego 
regionu, w której referendum 
zostało zakończone. W innych 
zakładach motoryzacyjnych 
trwają przygotowania do akcji 
referendalnej. W środę 23 
stycznia głosowanie rozpoczęli 
pracownicy spółki Gimplast 
oraz gliwickiego Opla, gdzie 
referendum potrwa do końca 
miesiąca. Dzień wcześniej re-
ferendum rozpoczęło się w 
Yazaki Automotive Products 
Poland w Mikołowie. – Nasz 
zakład składa się z dwóch hal 
produkcyjnych, w poszczegól-
nych obszarach obowiązuje 
zróżnicowany system pracy. 
Część pracuje na dwóch, a 
cześć na trzech zmianach. W 
związku z tym, referendum 
w naszej fi rmie będzie trwało 
do wtorku 29 stycznia tak, aby 
każdy pracownik mógł zagło-
sować – informuje Katarzyna 
Grabowska, przewodnicząca 
zakładowej Solidarności. 

ŁK 

Fala zwolnień
Bitron za strajkiem

Redukcje w FAP automatycznie przekładają się na sytuację Delfo, bo 80 proc. producji zakładu trafi a do Fiata

Foto: internet

Foto: TŚD

93 proc. głosujących opowiedziała się za strajkiem
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Nowoczesne, niezawodne, 
w atrakcyjnej cenie. Samo-
chody marki KIA cieszą się 
coraz większą popularnością 
wśród polskich kierowców. 
Dlaczego ich popularność 
rośnie? Łatwo sprawdzić. 
Wystarczy odwiedzić salon 
autoryzowanego dealera KIA 
– fi rmy MOTO, zlokalizowany 
przy ul. Paderewskiego 29 
w Katowicach. To centrum 
miasta, a jednocześnie przy 
autostradzie A4, dzięki czemu 
dojazd do nas od strony Zabrza, 
Świętochłowic i Rudy Śląskiej 
jest wprost idealny. 

Spotkacie Państwo w na-
szym salonie uprzejmą i fa-
chową kadrę sprzedawców 
związanych z fi rmą od wielu 
lat. Nasi mechanicy mają już 

20-letni staż w obsłudze samo-
chodów KIA i Mitsubishi. Mo-
żemy poszczycić się wieloma 
osiągnięciami, między innymi 
sukcesem naszego pracownika, 
zastępcy szefa serwisu ds. tech-
nicznych, który reprezentował 
w 2011 roku Polskę w fi nale wie-
dzy serwisowej KIA w Korei. 

Jak wynika z badań nieza-
leżnych instytucji, najwięcej 
klientów trafia do naszego 
salonu z polecenia znajo-
mych i rodziny, deklarując 
duże zadowolenie z zakupu 
samochodu w naszej fi rmie. 
Samochody dostarczamy szyb-
ko i w uzgodnionym terminie, 
zapewniając atrakcyjne pro-
mocje dealerskie. Początek 
roku w branży motoryzacyj-
nej to czas cenowych okazji. 

W salonie MOTO te okazje są 
na wyciągnięcie ręki. Możecie 
skorzystać Państwo ze zni-
żek dla grup zawodowych i 
innych ciekawych promocji. 
Nigdzie nie kupisz lepiej!

W 2012 roku koncern KIA 
osiągnął w Europie 31% wzrost 
sprzedaży samochodów w 
stosunku do 2011 roku, co do-
skonale pokazuje, jak szybko i 
mocno wzrasta zaufanie klien-
tów do aut marki KIA. Jakość 
naszych produktów, poparta 
najdłuższą na rynku 7-letnią 
gwarancją, zapewnia naszym 
klientom spokojny sen. Jed-
nocześnie pojazdy marki KIA 
odznaczają się doskonałym 
stosunkiem jakości do ceny. Je-
steśmy bardzo dumni z sukcesu 
modelu KIA SPORTAGE, który 
po raz drugi z rzędu otrzymał 
tytuł najlepszego auta 4x4 w 
grupie aut w cenie do 25 tys. 
euro. Z kolei najnowszy model 
KIA CEE`D, wprowadzony do 
sprzedaży w czerwcu 2012 
roku, już zdobywa nagrody w 
kategoriach designu nadwozia, 
innowacyjności aranżacji oraz 
wystroju wnętrza. Z niecierpli-
wością oczekujemy kolejnych 
nowości KIA – nowej wersji mo-
deli Sorento, Carens (7-miej-
scowy) oraz pro_cee`d.

W salonie MOTO można 
kupić samochód nowy lub uży-
wany, jak również korzystnie 
go ubezpieczyć i skorzystać 
z preferencyjnego kredytu i 
leasingu. (MM)

Salon pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.30

Adres strony internetowej www.moto.com.pl; Telefon kontaktowy: 32 255 56 66

Salon MOTO w Katowicach. Nigdzie nie kupisz lepiej!
Tekst sponsorowany

U
roczystość wrę-
czenia certyfika-
tów odbędzie się 30 
stycznia w Belwede-
rze. O przyznaniu 

nagród zdecydowała Komisja 
Certyfi kacyjna, składająca się 
z przedstawicieli Solidarności, 
Rady Ochrony Pracy przy Sej-
mie i prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który objął 
patronat nad akcją. Przyzna-
nym tytułem pracodawca może 
posługiwać się przez trzy lata. 
Celem akcji jest promowanie 
dobrych praktyk w zakładach 
pracy, preferowanie stałego 
zatrudnienia i przestrzegania 
przepisów bhp. – To są bardzo 
ważne kryteria, zwłaszcza dzi-
siaj, kiedy tak wielu pracowni-
ków jest wykorzystywanych i 
zatrudnionych na podstawie 
umów śmieciowych albo za 
pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej – mówi Marek 
Koczyba, przewodniczący Soli-
darności w Bombardierze.

W imieniu pracowników 
fi rmy Solidarność z Bombardie-
ra wystąpiła już po raz drugi o 
przyznanie certyfi katu swoje-

mu pracodawcy. I po raz drugi 
Komisja Certyfi kacyjna pozy-
tywnie rozpatrzyła wniosek 
złożony przez związkowców. 
Marek Koczyba zaznacza, że 
w zakładzie zatrudnionych jest 
ok. 500 pracowników, 90 proc. 
posiada umowy na czas nieokre-
ślony, pozostali przechodzą okres 
próbny. – Niedawno powstało 50 
nowych miejsc pracy, głównie 
w dziale rozwoju i inżynierii – 
podkreśla. Bombardier zajmuje 
się produkcją systemów oraz 
urządzeń kierowania i sterowa-
nia ruchem. W fi rmie systema-
tycznie prowadzony jest dialog 
społeczny.

Regularne rozmowy z przed-
stawicielami organizacji związ-
kowych odbywają się też w Za-
kładach Energetyki Cieplnej w 
Katowicach. Przedsiębiorstwo 
zostało utworzone na bazie 
wszystkich kotłowni Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego 
i zatrudnia blisko 400 ludzi. 
W spółce działają trzy związki, 
do których należy ok. 80 proc. 
załogi. Największą organizacją 
jest Solidarność. – W każdy wto-
rek przewodniczący związków 

spotykają się z przedstawicielami 
zarządu i społecznym inspekto-
rem pracy. Podczas tych spotkań 
omawiane są wyniki produk-
cyjne, plany związane z inwe-
stycjami i zatrudnieniem oraz 
bieżące problemy – informuje 

Zbigniew Kniotek, przewodni-
czący zakładowej Solidarności. 
Zaznacza, że standardem w fi rmie 
są stałe umowy o pracę i termi-
nowe wypłacanie wynagrodzeń. 
– Pracodawca przywiązuje też 
dużą wagę do bezpieczeństwa 

pracy. W zakładzie działa spo-
łeczny inspektor pracy, ludzie 
na bieżąco otrzymują środki 
czystości – dodaje.

Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność z Nadwiślańskiej 
Spółki Energetycznej w Brzesz-
czach zgłosiła swojego pracodaw-
cę do konkursu ze względu na 
partnerskie traktowanie strony 
społecznej. – W ciągu ostatnich 
pięciu lat pracodawca prowadził 
z nami konstruktywny dialog. 
Nie próbował walczyć ze związ-
kiem czy udowadniać swojej 
wyższości. Dzięki takiemu po-
dejściu udało się wypracować 
korzystne porozumienia płacowe 
dla pracowników – informuje 
Dariusz Gierek, wiceprzewod-
niczący Solidarności w spółce. 
W NSE do Solidarności należy 
90 proc. pracowników. Podob-
nie jak w innych zakładach 
nagrodzonych w konkursie 
Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom normą są stałe umowy 
o pracę i przestrzeganie prze-
pisów bezpieczeństwa.

Wśród uhonorowanych fi rm 
znalazła się też jedna instytucja 
kultury, czyli Muzeum w Gliwi-

cach. – To, co zostało zapisane 
w prawie pracy, dla naszego 
dyrektora jest święte. Zawsze 
interpretuje zapisy Kodeksu 
pracy na korzyść pracowni-
ka – mówi Teresa Samotus, 
przewodnicząca Solidarności 
w placówce. I dodaje, że pra-
codawca stara się pomagać 
pracownikom w sprawach 
zawodowych, ale również pry-
watnych, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba. – Pracownicy cenią 
dyrektora za empatię oraz za to, 
że dostrzega ich zaangażowa-
nie. Każda inicjatywa i każda 
minuta dodatkowo poświę-
cona na pracę są zauważane 
i nagradzane – dodaje. Atutem 
jest też dialog ze związkiem. 
Teresa Samouts podkreśla, że 
w czasach, kiedy prawo pracy 
jest notorycznie łamane lub 
naciągane do granic możli-
wości, warto doceniać tych 
pracodawców, dla których 
każdy pracownik, nawet ten 
na najniższym szczeblu, jest 
współpracownikiem, a orga-
nizacja związkowa partnerem 
przy realizacji zadań.

AGNIESZKA KONIECZNY

W V edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom uhonorowane zostały 22 fi rmy z całej Polski. Wśród laureatów znalazło się 
aż czterech pracodawców z naszego regionu. 

Nie ma drugiej takiej nagrody

Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy,
preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzegania przepisów bhp

Foto: D
IKK
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C
entralne obchody 
nieprzypadkowo 
odbędą się w Sos-
nowcu, gdzie 1 lu-
tego 1863 roku po-

wstańcy odnieśli zwycięstwo 
nad wojskami rosyjskimi, które 
doprowadziło do proklamowa-
nia na tych terenach władzy 
Rządu Narodowego. 

Koncert, którego organi-
zatorem jest Stowarzyszenie 
Pokolenie, skierowany będzie 
przede wszystkim do uczniów 
szkół z regionu. Wystąpią w 
nim muzycy rockowi, hip-ho-
powcy i raperzy m.in. Tadek 
Firma Solo, Hemp Gru, Pięć 
Dwa Dębiec, Paweł Kukiz, 
Janusz „Yanina” Iwański i 
zespół Luxtorpeda. 

– Ulubieńcy młodzieży, w 
zaaranżowanych na nowo 
utworach z okresu powstania 
styczniowego oraz własnych, 
przekazywać będą historię tego 
zrywu. Będą śpiewać m.in. o 
demonstracjach poprzedzają-

cych powstanie, jego zwycię-
stwach, porażkach, upadku 
oraz represjach wobec jego 
uczestników. Będą też przeka-
zywać młodym ludziom idee 
wolnościowe. Wierzymy, że 
to przedsięwzięcie z wizua-
lizacjami scen z powstania, 
będzie dla uczniów świetną 
lekcją historii – mówi Prze-
mysław Miśkiewicz, prezes 
Stowarzyszenia Pokolenie.

Założeniem stowarzysze-
nia jest, by ten niecodzienny 
koncert spinał klamrą polską 
walkę o niepodległość. Jego 
organizatorom szczególnie 
zależy na sprowokowaniu 
widzów do refl eksji: z jakimi 

honorami traktowani byli po-
wstańcy styczniowi w II RP, 
a jaki stosunek do nich ma 
obecna Polska. – Liczymy, 
że tym widowiskiem wywo-
łamy ogólnopolską dyskusję 
na ten temat, a może nawet 
akcję edukacyjną, będącą 
wsparciem dla wszystkich 
zapomnianych bohaterów – 
mówi Miśkiewicz.

Już wiadomo, że zaintereso-
wanie młodzieży tym przed-
sięwzięciem jest ogromne. Na 
koncert wybierają się m.in. 
grupy z Sosnowca, Dąbrowy 
Górniczej, Katowic, Sławko-
wa, a nawet z Jastrzębia Zdro-
ju i Wodzisławia Śląskiego. 
Patronat nad widowiskiem 
objął prezydent RP Bronisław 
Komorowski. 

W powstaniu styczniowym 
zginęło około 30 tysięcy Po-
laków. Po upadku insurekcji 
około 40 tys. powstańców 
skazano na zesłanie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Zespół „Śpiewająca rodzin-
ka” z Wiejskiego Domu Kul-
tury w Gorzycach zdobył 
Grand Prix XIX Międzyna-
rodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. księdza 
Kazimierza Szwarlika w 
Będzinie. 

Podczas finałowego kon-
certu w będzińskim Sank-
tuarium Golgoty Wschodu 
„Śpiewająca rodzinka” ocza-
rowała festiwalową pub-
liczność nie tylko swoim 
profesjonalizmem, ale prze-
de wszystkim radością ko-
lędowania.

– W nich była niesamo-
wita prawda. Widać było, że 
mocno przeżywają wszystkie 
utwory. To niezwykłe, że tak 
liczna, kilkunastoosobowa 
rodzina, potrafiła się zebrać, 
przygotować wspaniały 
repertuar i przepięknie go 
wykonać – mówi ks. Piotr 
Pilśniak, dyrektor będziń-
skiego festiwalu, a zarazem 
jego inicjator.

Wśród gości finałowe-
go koncertu był przewod-
niczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr 
Duda, honorowy patron 
będzińskiego festiwalu. 
Ufundowana przez niego 
nagroda w kategorii Zespo-
ły Regionalne i Folklory-
styczne trafiła do Zespołu 
Regionalnego „Istebna” za 
najlepsze wykonanie kolę-

dy tradycyjnej „Tryumfy 
Króla Niebieskiego”. 

Od lat festiwal wspiera 
również śląsko-dąbrowska 
Solidarność. W tym roku 
jej szef Dominik Kolorz 
ufundował nagrodę w ka-
tegorii Zespoły Wokalno-
Instrumentalne dla śpiewa-
jącej muzykę dawną grupy 
wokalnej „Tibiarum Scho-
larem” z Centrum Kultury 
„Zamek” w Toszku.

W festiwalowych elimi-
nacjach wzięło udział 1810 
wykonawców, w tym 88 z 
Ukrainy. Profesjonalne jury, 
w skład którego wchodzą 
profesorowie z krajowych 
akademii muzycznych, do 
finałowych przesłuchań 
zakwalifikowało 143 wy-
konawców. 

– Poziom tegorocznej 
imprezy był jak zwykle 
bardzo wysoki,  a zara-
zem wyrównany. Najle-
piej świadczy o tym fakt, 
że do nagrody Grand Prix 
pretendowało aż kilku kan-
dydatów. Jak zwykle też 
organizowaliśmy festiwal 
siłami społecznymi, głów-
nie z pomocą młodzieży. 
Sądzę, że prawda i piękno 
kolędowania w połącze-
niu z magicznym ruchem 
społecznym, stanowi o sile 
naszego festiwalu – mówi 
ks. Piotr Pilśniak. 

BEA

Widowisko multimedialne pt. „Za Wolność – 1863”, które wystawione zostanie 1 lutego w Hali EXPO 
w Sosnowcu, będzie najważniejszą częścią organizowanych w tym mieście centralnych obchodów 150. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego. 

Za Wolność – 1863 rok

Powstanie styczniowe było ostatnim wielkim zrywem niepodległościowym Polaków w XIX wieku

Muzycy rockowi, hip-
hopowcy i raperzy 
zagrają zaaranżowane 
na nowo utwory z okresu 
powstania styczniowego. 

W Biurze Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy przy 
ul. Floriana 7 w Katowicach można kupić kalendarze-
cegiełki na 2013 rok. Dzięki pieniądzom uzyskanym 
z ich sprzedaży dzieci z niezamożnych rodzin będą mogły 
wyjechać na kolonie letnie nawet o przeszło 40 proc. taniej. 
W tym roku przygotowanych zostało 3 tys. kalendarzy. Jeden 
egzemplarz kosztuje 12 zł.

Kalendarze-cegiełki
Fundacji im. Kolosy

Radosne kolędowanie w 
sanktuarium w Będzinie

Młodzi piłkarze z austriackiego 
Sturmu Graz z rocznika 1998 
zwyciężyli w VI Memoriale im. 
Grzegorza Kolosy, Adama Ste-
peckiego i Jana Tyszkiewicza 
o puchar przewodniczącego 
Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność Kazi-
mierza Grajcarka. 

W zawodach drużyna z Au-
strii wygrała wszystkie mecze. 
Puchar im. Grzegorza Kolo-
sy, tragicznie zmarłego szefa 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności, ufundowany przez jej 
obecnego przewodniczącego 
Dominika Kolorza, trafił w 
ręce zawodników ze słowa-
ckiej drużyny Spartak Trnava, 
którzy w turnieju uplasowali 
się na drugim miejscu. Trzecie 
miejsce i puchar szefa górniczej 
„S” Jarosława Grzesika zdobyli 

trampkarze z Górnika Zabrze. 
Tytuł najskuteczniejszego strzel-
ca imprezy otrzymał Andreas 
Stoker ze Sturmu Graz. Najlep-
szym bramkarzem zawodów 
został Matej Homola z Trnavy, 
a piłkarzem Marcin Ryszka z 
Górnika Zabrze. W imieniu 
szefa śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności puchar zdobywcom 
drugiego miejsca wręczyła wice-
przewodnicząca Justyna Latos. 
– Nasze oryginalne puchary 
z piłką bardzo podobały się 
zawodnikom z nagrodzonych 
drużyn – mówi Justyna Latos. 
Memoriał organizowany jest 
dla uczczenia pamięci związ-
kowców śląsko-dąbrowskiej 
„S”, którzy w 1993 roku zginęli 
w wypadku samochodowym 
pod Koziegłowami.

BG

Piłkarski memoriał w 
Jastrzębiu-Zdroju

Foto: TŚD

Oryginalne puchary z piłką bardzo podobały się zawodnikom

Foto: wikipedia.pl
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§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2013 r.):   1.600,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w III kwartale 2012 r.):  3 510,22 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2012 r.):  613,38 zł
»  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 

z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna
wypadkowa (od 1 marca 2012 r.):  959,02 zł

»  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2012 r.):  736,06 zł 

Monika Weingaertner, 
CDO24

S
padkodawca musi pa-
miętać, że nawet jeżeli 
jeszcze przed śmiercią 
lub przed napisaniem 
testamentu dokona 

darowizny, to w niektórych 
przypadkach uprawnieni do 
dziedziczenia na podstawie 
ustawy będą mogli dochodzić 
z tego rozporządzenia swojej 
części spadku. Dzieje się tak w 
sytuacji, w której osoba posia-
dająca prawo do zachowku nie 
jest w stanie otrzymać należ-
nego jej zachowku od spadko-
biercy. Może ona wtedy żądać 
sumy pieniężnej potrzebnej 
do uzupełnienia zachowku 
od osoby, która otrzymała od 
spadkodawcy darowiznę, którą 
według kodeksu cywilnego 
dolicza się do spadku. 

Ustawodawca w art. 994KC 
przewidział, że przy ustalaniu 
prawa do zachowku nie wszyst-
kie darowizny uczynione przez 
spadkodawcę będą doliczane 
do spadku. Zatem do schedy 
spadkowej nie będzie doliczać 
się darowizn „drobnych, zwy-
czajowo w danych stosunkach 
przyjętych, ani dokonanych 
przed więcej niż dziesięciu 
laty, licząc wstecz od otwarcia 
spadku, darowizn na rzecz osób 
nie będących spadkobiercami 
albo uprawnionymi do za-
chowku”. Ponadto „zstępne-

mu nie dolicza się do spadku 
darowizn uczynionych przez 
spadkodawcę w czasie, kiedy 
nie miał zstępnych. Nie doty-
czy to jednak wypadku, gdy 
darowizna została uczyniona 
na mniej niż trzysta dni przed 
urodzeniem się zstępnego”. 
Również w stosunku do „mał-
żonka nie dolicza się do spadku 
darowizn, które spadkodawca 
uczynił przed zawarciem z nim 
małżeństwa”.

Istotne jest, że wartość przed-
miotu darowizny będzie ob-
liczna „według stanu z chwili 
jej dokonania, a według cen 
z chwili ustalania zachowku” 
(Art. 995§1 KC).

Należy również pamiętać, 
że jeżeli osoba uprawniona do 
zachowku sama otrzymała 
już od spadkodawcy darowi-
znę (którą według przepisów 
dolicza się do jej zachowku), 
to będzie ona zaliczona na 
należny jej zachowek, czyli 
wysokość zachowku dla tej 
osoby będzie odpowiednio 
pomniejszona. Natomiast jeśli 
wcześniejsza darowizna nie 
pokryła w całości wartości za-
chowku, to uprawniony będzie 
mógł żądać sumy pieniężnej 
potrzebnej do uzupełnienia 
zachowku od osoby, która 
otrzymała od spadkodawcy 
darowiznę. 

Artykuł 999 KC przewiduje 
jednak, że „jeżeli spadkobier-
ca obowiązany do zapłaty za-
chowku jest sam uprawniony 
do zachowku, to jego odpowie-
dzialność ogranicza się tylko do 
wysokości nadwyżki przekra-
czającej jego własny zachowek. 
Oznacza to, że odpowiada on 
jedynie w granicach wzbogacenia 
będącego skutkiem darowizny, 
czyli nadwyżki ponad udział, 
który należy mu się ustawowo 
ze spadku.

Przykład 1: Pani Elwira 
(wdowa i matka pełnoletniej 
Zuzanny, Fabiana i Konrada) 
darowała w 2009 roku uko-
chanemu synowi Konradowi 3 
miliony złotych. W 2011 roku 
pani Elwira została zamordo-
wana przez niewdzięcznego 
ogrodnika Feliksa. Pani Elwira 
nie zostawiła testamentu, ani 
majątku. Czy znienawidzona 
przez matkę Zuzanna może 
uzyskać jakieś roszczenia? W 
jakiej wysokości i od kogo? 
Tak, Zuzanna – córka Elwiry 
– przy dziedziczeniu ustawo-
wym uprawniona byłaby do 
1/3 wartości spadku, nato-
miast w przypadku zachow-
ku uprawniona byłaby do ½ 
wartości udziału spadkowego. 
Wartość spadku pozostawio-
nego przez Elwirę wynosi 0 zł, 
natomiast według przepisów 

do masy spadkowej dolicza się 
darowizny dokonane do 10 
lat licząc wstecz od otwarcia 
spadku. Zatem darowizna dla 
Konrada w postaci 3 milionów 
złotych doliczona zostanie do 
schedy spadkowej. A Zuzanna 
będzie miała przeciwko Kon-
radowi roszczenie o zapłatę 
zachowku w wysokości 500 
000 złotych. 

Przykład 2: Państwo Gu-
liwer (rodzice Marty, Rafała 
i Edyty) darowali dom córce 
Marcie w 2000 roku w stanie 
surowym. Rodzice zmarli w 
2012 roku w wypadku samo-
chodowym, nie pozostawiając 
testamenu ani majątku. Rafał 
chce wystąpić przeciwko Mar-
cie z roszczeniem o zapłatę za-
chowku, gdyż wie, że według 
obowiązujących przepisów do 
masy spadkowej dolicza się 
darowizny. Marta odmawia, 
słusznie? Tak, darowizna dla 
Marty nie będzie doliczona 
do schedy spadkowej, gdyż 
została dokonana przed wię-
cej niż 10 laty, licząc wstecz od 
otwarcia spadku.

Masz pytanie do prawni-
ka? Napisz do nas: gazeta@
cdo24.pl. Odpowiedzi na 
najciekawsze i najczęściej 
pojawiające się Państwa py-
tania, będziemy zamieszczali 
w naszych artykułach.

Spadki: Darowizny 
a prawo do zachowku

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy 
pomóc Tobie i Twojej rodzinie!

Jesteśmy największą firmą odszkodowawczą w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, która pomogła ponad 100 tys. 
Polaków. Od 2012 roku wraz z NSZZ Solidarność walczymy o 
godne i sprawiedliwe odszkodowanie dla pracowników oraz 
ich rodzin. Skutecznie reprezentujemy pracowników poszko-
dowanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, 
w drodze do pracy, z pracy, na terenie zakładu pracy, w 
wypadkach komunikacyjnych, rolniczych i innych. 

Dlaczego warto wybrać VOTUM?

Wierzymy, że każdy zasługuje na profesjonalną pomoc!
Dzięki współpracy z NSZZ Solidarność możemy zagwa-

rantować preferencyjne warunki dla poszkodowanych oraz 
ich rodzin:
• nie pobieramy opłat wstępnych
• nie pobieramy wynagrodzenia od rent wypłacanych mie-

sięcznie
• nie pobieramy wynagrodzenia od uzyskanego zwrotu 

kosztów leczenia oraz kosztów pogrzebu bez względu na 
wypłacony zasiłek pogrzebowy

• kierujemy się zasadą „najpierw Twoje odszkodowanie, a 
następnie nasze honorarium”

• walczymy o sprawiedliwe odszkodowanie dla Ciebie oraz 
Twojej rodziny

• oferujemy niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumen-
tacji dowodowej

• załatwiamy wszelkie formalności
• jesteś dokładnie informowany o każdym etapie sprawy
• nie zawieramy ugody bez Twojej zgody
• gwarantujemy przekazanie odszkodowania w terminie 

7 dni roboczych od wypłaty dokonanej przez zakład ubez-
pieczeń. 
Możesz starać się o odszkodowanie z tytułu utraty bliskiej 

Tobie osoby wracając się do 1997 roku.

NIE WAHAJ SIĘ! ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ PO 
BEZPŁATNĄ PORADĘ W SWOJEJ SPRAWIE.
andrzej.szmuc@votum-sa.pl, tel. 606 236 583 

www.votum-sa.pl

Autoreklama



N A  K O N I E C Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 24.01.2013 |  Nr 4/2013  www.solidarnosckatowice.pl8
WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» NA POCZĄTEK BOMBA 
PROSTO Z BRUKSELI. Od 
nowego roku wszedł w życie 
unijny przepis nakazujący ho-
dowcom trzody zapewnienie 
rozrywek mieszkańcom chle-
wu. Rolnik, który nie będzie 
zabawiał swoich wieprzków, 
straci unijne dopłaty. Poziom 
rozbawienia świń oraz atrak-
cyjność chlewów pod kątem 
rozrywkowym będą badali 
weterynarze. Rok temu eu-
rourzędasy walczyły o lepsze 
warunki mieszkaniowe dla kur, 
przez co jajka są teraz dwa razy 
droższe. W tym roku panowie 
z UE uznali, że świniom też 
należy się coś od życia, zanim 
wylądują w panierce na na-
szych talerzach. Co będzie za 
rok? Proponujemy nakazać 
chłopom, żeby przed doje-
niem zabierali krowy do kina 
albo chociaż na kolacje przy 
świecach. Bo teraz nic tylko 
od razu za cycki łapią. 

» ALE PO CO SZUKAĆ ułań-
skiej fantazji w Brukseli, skoro 
mamy własnych ułanów tuż pod 
nosem. Asystentka nieodżało-
wanego Adasia Matusiewicza 
niejaka Anetta Kaniaw w przed-
dzień sesji sejmiku, na której 
Adaś miał zostać odwołany, 
wysłała do jego podwładnych 
sms-a z kilkoma sugestiami. 
Pani Anetta zaproponowała 
m.in, aby w odpowiednim 
momencie nagrodzić Adasia 
brawami. Najlepiej na wstępie i 
po przemówieniu. Oczywiście 
nieodzownie każdy powinien 
przynieść wiązankę kwiatów. 
Niedługo czekają nas wybory 
do europarlamentu. Jeżeli pani 
Anetta nie dostanie jedynki 
na liście PO będzie to naszym 
zdaniem skandal. Przecież ktoś 

z takimi pomysłami w mig do-
gadałby się z ekspertami od za-
bawiania świń i dekoratorami 
wnętrz kurzych klatek. 

» MY TAK SOBIE ŻAR-
TUJEMY Z TYCH ŚWIŃ, 
a tymczasem dzieciom wy-
rządzono prawdziwe świń-
stwo. TVP skróciła wieczorne 
dobranocki. Bajki na Jedynce 
od poniedziałku do czwartku 
będą trwały 5 minut. Powód? 
Przed dobranocką musi pójść 
telenowela „Galeria” a potem 
muszą być wiadomości. Nie 
wiemy dlaczego skrócono bajkę, 
a nie Wiadomości. Przecież wy-
starczyłoby, gdyby prezenter 
powiedział, że Donald i jego 
świta są super, a cała reszta to 
buce, a potem już tylko pogo-
da i sport. Czyli tak jak teraz 
tylko w skrócie.

» NIE DOŚĆ, ŻE SMUTNIEJ 
to na dodatek zimniej i bardziej 
ślisko. Chodniki oblodzone, 
drogi zakorkowane, tramwa-
je nieogrzewane, a autobusy 
opóźnione. A propos tych 
autobusów, jakiś czas temu 
KZK GOP uruchomił ofi cjalny 
profi l na facebooku, coby pa-
sażerowie mogli np. pochwalić 
nowy tabor i za komfort jazdy 
podziękować. Niestety ludzie 
nie zrozumieli intencji przewoź-
nika i zamiast chwalić, zaczęli 
narzekać, że ścisk, że brudno, 
że opóźnienia. W poniedziałek, 
gdy drogowcy po raz kolejny 
przegrali bitwę z zimą, a wraz 
z drogowcami przerżnął KZK 
GOP i autobusy spóźniały się  
powyżej granic przyzwoitości, 
internauci zaczęli psioczyć na 
potęgę. Co na to KZK GOP? 
Ano to: „W dniu dzisiejszym na 

większości linii komunikacyj-
nych odnotowano opóźnienia 
w stosunku do rzeczywistego 
rozkładu jazdy, w niektórych 
kursach odnotowano nawet 
godzinne opóźnienia. Dosko-
nale zdajemy sobie sprawę, że 
musieli państwo bardzo długo 
oczekiwać na przystankach za 
co serdecznie WSZYSTKICH 
PRZEPRASZAMY. NIESTETY 
NIE MAMY WPŁYWU NA 
PANUJĄCE WARUNKI ATMO-
SFERYCZNE, dlatego prosimy 
nam wybaczyć, ale nie będziemy 
dzisiaj więcej wyjaśniać przy-
czyn opóźnionych i niezrea-
lizowanych o czasie kursów. 
Z poważaniem ADMIN”. Ja 
tu jestem kierownikiem. Nie 
mamy pańskiego płaszcza, 
ekhm znaczy się autobusu i 
co pan nam zrobi?

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Unia nakazała hodowcom trzody zapewnienie rozrywek mieszkańcom chlewu. Rolnik, który nie będzie 
zabawiał swoich wieprzków straci unijne dopłaty. A nawet może dostać w ryj

Foto: w
ikipedia.pl

Przychodzi żona do męża i mówi:
– Kochanie, to co przez 30 lat uważali-
śmy za orgazm okazało się astmą.
  
– Od pewnego czasu moja żona 
stała się niedozniesienia. Codzien-

nie rano budzi mnie do pracy w 
drastyczny sposób.
– Polewa cię wodą?
– Gorzej! Wkłada mi kota pod 
kołdrę!
– Czy to jest takie przykre?

– Tak, bo ja śpię z psem! 

Rozmowa małżeństwa w łożku:
– Bądź miły i powiedz mi przed 
snem coś czułego, na przykład 
„kocham Cię”.

– Kocham Cię!
– Powiedz jeszcze „Mój najdroż-
szy skarbie”
– Mój najdroższy skarbie!
– I dodaj coś od siebie...
– Dobranoc! 

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Nasza organizacja funkcjonuje od 
maja 2012 roku. Założyliśmy ją, 
żeby poprawić nasze warunki pracy 
i pilnować przestrzegania praw 
pracowniczych w naszej fi rmie. 
Pracodawca liczy się z naszą opinią 
i prowadzi z nami dialog. Po tym 
jak założyliśmy związek, między 
pracownikami powstała więź, 
której wcześniej nie było. Możemy 
swobodnie rozmawiać o problemach 
i wspólnie szukać dostępnych 
rozwiązań. Zdanie każdego jest dla 
nas bardzo istotne – mówi Kamil 
Trzeciak, przewodniczący organizacji 
związkowej NSZZ Solidarność w 
Auchan Mikołów.

Autoreklama


