
20 proc.
– o tyle obniżył sobie 

pensję król Hiszpanii. 
Teraz zarabia mniej 

niż prezes JSW.
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Wanda Stróżyk: Od trzech lat zysk netto 
Fiat Auto Poland sięga ok. 300 mln zł 
rocznie, a pensje pracowników są takie, 
jak w 2011 roku. » STRONA 4

ks. Paweł Buchta: Środa Popielcowa 
przypomina nam o przemijalności życia, 
o tym, że sprawy duchowe powinny 
górować nad doczesnymi. » STRONA 6

D
otychczas akcja 
strajkowa była 
p r o w a d z o n a 
rotacyjnie. Jutro 
przynosimy kari-

maty, śpiwory i zostajemy w 
zakładach. Staramy się zapa-
nować nad załogami górni-
czymi, ale ludzie są coraz 
bardziej zdeterminowani 
– mówił 9 lutego Roman 
Brudziński, wiceprzewodni-
czący Solidarności w JSW.

Strajk okupacyjny rozpo-
czął się 10 lutego na pierw-
szej zmianie, W kolejnych 
godzinach do protestu dołą-
czali pracownicy pozostałych 
zmian wydobywczych – Ludzie 
gromadzą się w miejscach, w 
których jest ciepło m.in. w 
łaźniach czy warsztatach. Na 
kopalnie przychodzą również 
górnicy, którzy są na urlopach 

czy zwolnieniach lekarskich. 
Kto wchodzi na zakład, ten 
już zostaje – mówił w dniu 
rozpoczęcia strajku okupacyj-
nego Piotr Szereda, rzecznik 
prasowy Międzyzwiązkowego 
Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego JSW. 

9 lutego, w przeddzień 
rozpoczęcia okupacyjnej akcji 
strajkowej przed siedzibą 
zarządu JSW górnicy prze-
prowadzili demonstrację, w 
której wzięło udział kilka tys. 
osób. Górnicy z kopalń Jas-Mos 
i Zofi ówka przemaszerowali 
spod swoich zakładów przed 
siedzibę zarządu spółki ulicami 
Jastrzebia-Zdroju. Pracow-
nicy pozostałych kopalń JSW 
dojechali na miejsce demon-
stracji autokarami. W trakcie 
pikiety policja po raz kolejny 
użyła wobec protestujących 

broni gładkolufowej. Według 
informacji przekazywanych 
przez związkowców, łącznie 
w wyniku brutalnych działań 
policji podczas manifestacji 
2 i 9 lutego rannych zostało 
ponad 20 osób. 

W dniu demonstracj i 
przed s iedzibą  zarządu 
JSW 10 górników z kopalni 
Zofi ówka rozpoczęło protest 
głodowy. Kolejnego dnia 
przyłączyli się do nich pracow-
nicy kopalni Borynia. Jak 
wynika z informacji przeka-
zanych przez Piotra Szeredę, 
obecnie głodówkę prowadzi 
już 11 górników z Zofi ówki i 
7 pracowników Boryni. – Nie 
zachęcamy ludzi do tej formy 
protestu, bo to jest zagrożenie 
dla ich życia i zdrowia. To, 
że ludzie decydują się na 
protest głodowy, pokazuje jak 

wielka jest determinacja wśród 
pracowników – podkreśla 
rzecznik MKPS JSW.

Zaostrzenie protestu jest 
wynikiem całkowitej bier-
ności rady nadzorczej oraz 
strony właścicielskiej spółki, 
czyli Ministerstwa Skarbu 
Państwa wobec konfl iktu w 
JSW. 6 lutego zakończyły się 
rozmowy między MKPS JSW 
i zarządem spółki z udziałem 
mediatora. Strony parafowały 
protokół uzgodnień i rozbież-
ności, który został następnie 
przesłany radzie nadzorczej 
spółki. Górnicy zgodzili się 
wstępnie na zawieszenie niektó-
rych elementów płacowych 
stanowiących ok. 10 proc. ich 
wynagrodzeń oraz zapropono-
wali inne działania oszczęd-
nościowe. Podkreślili jednak, 
że warunkiem zakończenia 

konfl iktu w JSW jest odwo-
łanie prezesa spółki Jarosława 
Zagórowskiego. W ich ocenie 
pozostanie prezesa Zagórow-
skiego na stanowisku nie daje 
żadnych gwarancji, że zapisy 
ewentualnego porozumienia 
będą respektowane. Jak dotąd 
rada nadzorcza nie odniosła 
się do treści protokołu parafo-
wanego przez związkowców 
i zarząd spółki.

Strajkowi w kopalniach JSW 
towarzyszą solidarnościowe 
akcje protestacyjne. 11 lutego 
przeprowadzono blokady 
dwóch dróg krajowych w 
województwie śląskim. Akcje 
trwały ok. dwóch godzin, 
uczestniczyło w nich łącznie 
ok. 600 osób. – Akcja miała 
spokojny przebieg. W trakcie 
blokady kilka razy przepusz-
czaliśmy samochody. Stara-

liśmy się, się aby protest był 
jak najmniej uciążliwy dla 
mieszkańców naszego regionu 
– powiedział po zakończeniu 
blokady na drodze krajowej 
nr 1 w miejscowości Reniszów 
pod Koziegłowami Ryszard 
Drabek, wiceprzewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności. – Ludzie z dużym 
zrozumieniem reagowali na 
naszą akcję. Częstowaliśmy 
kierowców pączkami, kawą 
i herbatą. Tłumaczyliśmy 
powody blokady i przepra-
szaliśmy za niedogodności 
– mówił Piotr Nowak, wice-
przewodniczący śląsko-dą-
browskiej „S”, który brał udział 
w blokadzie drogi krajowej 
nr 11 zorganizowanej między 
miejscowościami Kokotek i 
Pusta Kuźnica. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Od 10 lutego akcja strajkowa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ma charakter okupacyjny. Kilkunastu 
górników rozpoczęło protest głodowy. Strajkujący są gotowi zgodzić się na zawieszenie elementów płacowych 
stanowiących ok. 10 proc. ich wynagrodzeń. W zamian domagają się odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. 

Górnicy zaostrzyli strajk

Foto: TŚD
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20 
listopada 1815 roku zwycięstwo 
wojsk brytyjsko-pruskich pod 
Waterloo zakończyło epokę wojen 

napoleońskich. W 1856 roku dobiegła 
końca wojna krymska, w której również 
brały udział wojska Wielkiej Brytanii. W 
przypadku obu tych konfl iktów brytyjski 
rząd fi nansował działania wojenne m.in. za 
pomocą obligacji. Innymi słowy państwo-
pożyczyło od obywateli pieniądze i 
obiecało im, że gdy wojna się skończy, te 
pieniądze z nawiązką im odda. Obywa-
tele uwierzyli, bo niby czemu ich własne 
państwo miałoby ich oszukiwać.

Część wyemitowanych wówczas obli-
gacji przetrwała do dnia dzisiejszego. 
Od pierwszego lutego 2015 roku każdy 
obywatel, który takie papiery posiada, 
może je przynieść, a rząd je od niego 
kupi. Tamtejsze Ministerstwo Finansów 
ma zamiar przeznaczyć na ten cel 218 mln 
funtów, czyli ponad 1,2 mld zł. Brytyjski 
rząd pewnie mógłby się od tego wymigać. 
Od wojen napoleońskich minęło wszak 
200 lat, a od wojny krymskiej 160. Kto by 
tam poważnie traktował zobowiązania 
sprzed dwóch stuleci. Przecież to były inne 
czasy, inna rzeczywistość, a pieniądze od 
obywateli pożyczał kto inny. U nas podobne 
tłumaczenia słyszeliśmy nie raz i to nie 
przez ostatnie 200, ale 20 lat. Powszechny 
Program Prywatyzacji, emerytury pod 
palmami z OFE, druga Japonia, druga 
Irlandia i setki innych obietnic gwarancji 
i zapewnień bez pokrycia. Bo właśnie 
tym się różnią tzw. stare demokrację od 
państwa istniejącego tylko teoretycznie, 
że rząd i politycy są odpowiedzialni 
przed społeczeństwem. Państwo nie jest 
po to, aby obywatela kiwać, a rządzący 
odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte 
zarówno przez siebie, jak i przez swoich 
poprzedników. Powaga władz państwo-
wych nie bierze się z jeżdzenia limuzynami 
i jedzenia ośmiorniczek w ekskluzywnych 
restauracjach, tylko z odpowiedzialności. 
Odpowiedzialności za obywateli i za dane 
tym obywatelom słowo. 

17 stycznia polski rząd, podpisał na 
Śląsku porozumienie z obywatelami. W 
jednym z jego punktów, rząd zobowiązał 
się do podjęcia pilnych rozmów na temat 
sytuacji w spółkach górniczych, m.in w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Gdy Strajk 
w JSW trwał już od tygodnia, premier 
polskiego rządu wręczała kwiaty aktorce 
Danucie Szaflarskiej z okazji setnych 
urodzin. Gdy kilka tysięcy górników 
demonstrowało przed siedzibą zarządu 

spółki, a policja strzelała do nich z broni 
gładkolufowej, pani premier rozdawała 
dyplomy naukowcom i artystom. Z kolei 
rządowi propagandziści kazali przyjść 
laureatom z dziećmi, żeby wypadło 
„mniej drętwo”. 

Gdy piszę ten felieton w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej mija już 15 doba strajku, 
tysiące górników koczują w swoich kopal-
niach, a kilkanaście osób prowadzi protest 
głodowy. W tym czasie szefowa polskiego 
rządu odwiedziła jedno z łódzkim przed-
szkoli w ramach promocji programu 
„Maluch”. W dojrzałych demokracjach 
państwo jest gwarantem odpowiedzial-
ności i praworządności. U nas władza ma 
dla obywateli tylko propagandowy pic i 
gumowe kule. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Powaga państwa bierze się 
z odpowiedzialności, a nie z 
jeżdżenia limuzynami i jedzenia 
ośmiorniczek.
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KRÓTKO 
Kolejarze zapowiadają strajki
» POGOTOWIE STRAJKOWE w całej grupie PKP 
ogłosiły 11 lutego kolejarskie związki zawodowe. W tym 
samym dniu w Warszawie przed siedzibą PKP Cargo i 
Ministerstwem Infrastruktury pikietowało blisko 3 tys. 
kolejarzy. Protestujący domagali się m.in. zmiany sposobu 
zarządzania spółkami kolejowymi oraz poszanowania praw 
pracowniczych na kolei. 
– Nasza decyzję o ogłoszeniu pogotowia strajkowego 
wynika z braku woli rządu do podjęcia dialogu na temat 
problemów kolejnictwa. Najpoważniejszym z nich jest 
restrukturyzacja branży, polegająca m.in. na likwidacji 
lub łączeniu zakładów oraz centralizacji zarządzania 
w spółkach kolejowych. Te działania prowadzą wprost 
do utraty setek miejsc pracy w terenie, a tymczasem w 
centrali w Warszawie tworzone są nowe, wysoko opłacane 
stanowiska dla pseudo-specjalistów z zewnątrz – 
informuje Stanisław Kokot, rzecznik prasowy kolejarskiej 
Solidarności. 

Odpowiedź na insynuacje posła PO 
» STWIERDZENIA POSŁA PO Michała Jarosa, że związki 
zawodowe kosztują obywateli od 250 do 300 mln zł 
rocznie są kłamstwem i jeżeli poseł nie wycofa się z 
tych twierdzeń, sprawa znajdzie swój fi nał w sądzie – 
zapowiedział w wydanym oświadczeniu przewodniczący 
KK NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
Szef Solidarności w oświadczeniu wyjaśnił, że w 
przeciwieństwie do partii politycznych polskie związki 
zawodowe, a w szczególności NSZZ Solidarność nie 
otrzymują pieniędzy z budżetu państwa. W tym kontekście 
wypowiedź posła Jarosa ocenił jako cyniczną nagonkę na 
związki zawodowe
– W każdej chwili jestem gotowy do debaty o kosztach, 
jakie obywatele ponoszą na funkcjonowanie nie tylko 
partii politycznych, ale również całego tabunu polityków, 
którzy zasiadają w radach nadzorczych i zarządach spółek 
skarbu państwa, funkcjonują w niezliczonych gabinetach 
politycznych, tworzonych nawet na poziomie samorządów, 
czy piastujących stanowiska w rządowych agencjach – 
napisał w oświadczeniu Piotr Duda.

Rolniczy protest w Warszawie 
» 11 LUTEGO KILKA TYSIĘCY ROLNIKÓW 
protestowało przed Ministerstwem Rolnictwa. 
Manifestacja była kontynuacją trwających od 
ponad tygodnia ogólnopolskich protestów rolników, 
polegających głównie na blokadach dróg. Rolnicy 
domagają się m.in. rekompensat dla hodowców bydła, 
których dotknęło rosyjskie embargo na import mięsa i 
produktów z mleka. Żądają też rekompensat za szkody 
wyrządzone przez dziki.
Podczas demonstracji w siedzibie resortu trwały rozmowy 
przedstawicieli ministerstwa z rolniczymi związkowcami. 
Uzgodniono powołanie zespołów roboczych, które będą 
pracowały nad rozwiązaniem problemów rolników. 
Protest rolników zablokował stolicę. Na jej obrzeża z 
różnych stron kraju przyjechało kilkaset ciągników. 
Traktory wjeżdżały w tzw. marszu gwiaździstym z każdej 
strony miasta, blokując ronda na tzw. wlotówkach.

OPRAC. BEA

LICZBA tygodnia

84 tys.
tylu bezrobotnych w wieku 60+ 
zarejestrowanych było w ubiegłym 
roku w urzędach pracy. To najgorszy 
wynik od 2000 roku, gdy zaczęto 
zbierać dokładne dane o bezrobociu 
w tej grupie wiekowej. Zdaniem 
ekspertów z rynku pracy to efekt 
reformy wydłużającej wiek emerytalny 
do 67. roku życia. Przewidują, że w 
najbliższych latach bezrobotnych 
w wieku 60+ będzie przybywać 
Wskazują, że fi rmy, które redukują 
zatrudnienie, w pierwszej kolejności 
pozbywają się właśnie starszych 
pracowników. 

Ruszają przygotowania do akcji protestacyjno-strajkowej
Liderzy trzech ogólnopolskich central 
związkowych – NSZZ Solidarność, OPZZ 
i Forum Związków Zawodowych ogłosili 
5 lutego w Warszawie decyzję o rozpo-
częciu przygotowań do czynnnych akcji 
protestacyjnych w całym kraju.

20 stycznia centrale związkowe zwró-
ciły się do premier Ewy Kopacz o rozpo-
częcie negocjacji na temat związkowych 
postulatów przedstawionych podczas 
ogólnokrajowych protestów we wrześniu 
2013 roku. Proponowały, aby do spotkania 
doszło najpóźniej do 31 stycznia.

– Skoro pani premier nie chce rozma-
wiać, to my mówimy krótko: żarty się 
skończyły. W związku z tym rozpo-
częliśmy przygotowania do akcji czyn-
nych, łącznie z wielką demonstracją w 
Warszawie – zapowiedział Piotr Duda, 
szef Solidarności podczas konferencji 
prasowej po posiedzeniu Krajowego 
Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
trzech central związkowych. – Chcemy 
rozwiązań systemowych, a nie pseudo-
dialogu i rozwiązań doraźnych – dodał 
szef Komisji Krajowej „S”.

– Nie możemy dłużej czekać jako ruch 
związkowy za zatrzaśniętymi drzwiami. 
Nie możemy dłużej czekać na realizacje 
naszych postulatów – podkreślał Jan 
Guz, szef OPZZ.

– Poszczególne branże są gotowe do 
protestów. Służba zdrowia jest gotowa 
do strajku generalnego. W pogotowiu są 
kolej i energetyka. Czas nie na zabawę, 

a na konkretny dialog – mówił Dariusz 
Trzcionka, wiceprzewodniczący Forum 
Związków Zawodowych.

Piotr Duda dodał, że 6 lutego rozpocznie 
się ulotkowa akcja informacyjna skiero-
wana nie tylko do członków związku, 
ale do całego społeczeństwa. Nie ujawnił 
szczegółów harmongramu akcji. Zapowie-
dział, że szczegółowe informacje dotyczące 
kolejnych etapów protestów przekazywane 
będą przez rzeczników prasowych orga-
nizacji związkowych.

Podczas konferencji liderzy central 
związkowych przekazali dziennikarzom 
listę postulatów.

Solidarność, OPZZ i FZZ domagają się:
»  szybkiego wzrostu minimalnego wyna-

grodzenia do poziomu 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej

»  wprowadzenia minimalnej stawki wyna-
grodzenia za godzinę gracy niezależnie 
od formy zatrudnienia

»  wycofania antypracowniczych zmian 
w Kodeksie pracy, dotyczących czasu 
pracy oraz wprowadzenia zasady 
zawierania umowy o pracę na piśmie 
przed rozpoczęciem pracy

»  wyeliminowania stosowania śmiecio-
wych umów o pracę oraz patologicznego 
samozatrudnienia

»  odblokowania wzrostu wynagrodzeń 
dla pracowników państwowej i samo-
rządowej sfery budżetowej

»  wycofania się z podwyższonego wieku 
emerytalnego oraz wprowadzenia 
prawa do skracania powszechnego 
wieku emerytalnego dla ubezpieczo-
nych legitymujących się 35-letnimi w 
przypadku kobiet i 40-letnimi w przy-
padku mężczyzn okresami składkowymi 
i minimalnym kapitałem emerytalnym 
gwarantującym przyszłe świadczenie na 
poziomie nie mniejszym niż minimalna 
emerytura

»  wprowadzenia skutecznej polityki 
państwa ukierunkowanej na tworzenie 
stabilnych miejsc pracy, chroniących 
pracowników przed ubóstwem

»  odmrożenia podstawy naliczania 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych

»  wypracowania i wdrożenia skutecznego 
programu walki z ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym, w tym zwiększenia 
wysokości progów dochodowych upraw-
niających do świadczeń rodzinnych i 
pomocy społecznej

»  przywrócenia odpowiedzialności państwa 
za zdrowie obywateli

»  bardziej sprawiedliwego podziału 
wypracowanego dochodu narodowego, 
m.in. poprzez zwiększenie progresji 
podatkowej.

»  wprowadzenia systemowych zmian w 
dialogu społecznym zgodnie z oczeki-
waniami partnerów społecznych.

NA PODSTAWIE KOMUNIKATU DZIAŁU 
INFORMACJI KOMISJI KRAJOWEJ, MCH, NY
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N
a podstawie tych 
dokumentów 
można wywnio-
skować, że ludzie 
związani w tej 

chwili albo w przeszłości z 
górnictwem na bazie Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej zara-
biali lub zarabiają olbrzymie 
pieniądze. Trudno nam ocenić 
te umowy pod względem 
formalno-prawnym, ale noszą 
one znamiona wyprowadzania, 
najprawdopodobniej w sposób 
legalny, ale wyprowadzania 
pieniędzy z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. W świetle tych 
dokumentów pod względem 
moralnym funkcjonowanie 
zarządu JSW budzi ogromne 
wątpliwości – powiedział 
podczas konferencji MKPS 
10 lutego Dominik Kolorz, 
szef  ś ląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Jak wynika z informacji 
przedstawionych przez związ-
kowców, w 2014 roku umowa 
na kontrakty menadżerskie 
dla członków zarządu JSW 
opiewała na kwotę 7 mln 
748 tys. zł – Do tej pory 
wypłacono niespełna 6 mln 
zł z tej sumy. W 2014 roku, 
który zakończył się dla spółki 
olbrzymią stratą fi nansową, 
mimo fatalnego zarządzania, 

mimo fatalnej sytuacji ekono-
micznej spółki, zarząd JSW 
łącznie z prezesem Zagó-
rowskim mógłby otrzymać, 
czy  być  może  o t rzyma 

najwyższe wynagrodzenie 
w historii spółki – zaznaczył 
Dominik Kolorz.

Kolejne kwoty przytoczone 
podczas konferencji dotyczyły 

umów o doradztwo biznesowe 
zawieranych z ludźmi związa-
nymi z polskim górnictwem. 
– Od 2011 roku zawarto z 
panem Krzysztofem Sędzi-

kowskim, obecnym prezesem 
Kompanii Węglowej, umowy 
na doradztwo biznesowe, 
z których to umów wyna-
grodzenie dla firmy pana 

Sędzikowskiego oscyluje w 
granicach 900 tys zł. Były 
prezes JSW, a obecny wiceprezes 
KW Andrzej  Tor ,  mimo 
że nie świadczył pracy na 
rzecz JSW, mimo że wziął 
olbrzymią odprawę z tytułu 
rezygnacji z członkostwa 
w zarządzie JSW, świadczył 
również usługi doradcze dla 
spółki i z tego tytułu praw-
dopodobnie pobrał wynagro-
dzenie w granicach 240 tys. zł 
– powiedział szef śląsko-dą-
browskiej „S”.

Przedstawiciele MKPS zażą-
dali wyjaśnień w sprawie 
przedstawionych na konferencji 
informacji od nadzoru właści-
cielskiego Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, czyli Ministerstwa 
Skarbu Państwa. – Najpraw-
dopodobniej skierujemy też 
wniosek albo do prokuratury, 
albo do MSW, żeby odpowiednie 
organy rzetelnie zajęły się 
analizą tych umów – podkreślił 
Dominik Kolorz.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zwrócił się do 
minister spraw wewnętrz-
nych Teresy Piotrowskiej z 
żądaniem natychmiastowej 
interwencji w związku ze 
sposobem działania policji 
podczas demonstracji górników 
przed siedzibą Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

– Brutalność, z jaką postę-
powali policjanci podczas 
demonstracji górników w 
Jastrzębiu-Zdroju, jest nie 
do zaakceptowania w demo-
kratycznym państwie prawa. 
Strzelanie do ludzi z broni 
gładkolufowej, brutalne pało-
wanie, używanie wobec demon-
strantów gazu pieprzowego 
to nie jest metoda na zabez-
pieczanie demonstracji, lecz 
prowokowanie do odwetu i do 
wzajemnej agresji – podkreślił 
w piśmie do szefowej resortu 
spraw wewnętrznych Dominik 
Kolorz.

– Nasuwa się pytanie, czy to 
brutalne działanie oddziałów 
prewencji jest tylko efektem 
incydentalnej błędnej decyzji 
dowódców, czy też planowym, 
celowym działaniem, mającym 

na celu nakręcanie spirali agresji 
i wywołanie zamieszek? Są 
grupy, którym zależy na przed-
stawianiu górników z Jastrzę-
bia-Zdroju jako agresorów 
i chuliganów. Czy podległe 
Pani Minister oddziały policji 
służą tym grupom czy społe-
czeństwu? – pyta w liście do 
minister Dominik Kolorz.

– 9 lutego podczas brutal-
nych działań policji w trakcie 
demonstracji górników przed 
siedzibą Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej rannych zostało 
ponad 20 ludzi. Próba baga-
telizowania tego faktu nowo-
mową oficjalnych komuni-
katów mówiących, że „nie 
są to poważne obrażenia”, 
powoduje, że wśród górników, 
którzy byli świadkami policyj-
nych działań, jeszcze bardziej 
rośnie oburzenie i frustracja. 
Jak poważne muszą być 
„obrażenia” ofi ar policyjnej 
interwencji, żeby Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych 
zareagowało w odpowiedni 
sposób? Czy sygnałem do 
reakcji będzie trwałe kalectwo 
postrzelonego czy pobitego? 
A może dopiero „obrażenia” 

śmiertelne? – czytamy w liście 
do minister Piotrowskiej.

Szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zwrócił uwagę na 
jeszcze jeden aspekt działań 

policji podczas demonstracji 
pracowników JSW. – Na Śląsku, 
a szczególnie w Katowicach 
i w Jastrzębiu-Zdroju bardzo 
żywa jest pamięć o wyda-

rzeniach sprzed ponad 33 
lat. Ówczesna władza też 
prowadziła dialog społeczny 
za pośrednictwem milicyjnych 
pałek, a następnie padł rozkaz 

strzelania do strajkujących w 
kopalniach ludzi. Gdy dziś 
policja strzela do jastrzęb-
skich górników, to siłą rzeczy 
wracają wspomnienia o tragedii 
sprzed 33 lat. Tłumaczenie, 
że dziś strzelający używają 
broni gładkolufowej, a nie 
ostrej, w żaden sposób nie 
zmienia tego, iż skojarzenia 
są jak najgorsze – zauważa 
Dominik Kolorz.

– W imieniu wszystkich 
członków śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności, górników 
jastrzębskich kopalń domagam 
się natychmiastowej inter-
wencji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w związku z 
brutalną akcją policji wobec 
uczestników demonstracji 
przed siedzibą Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i wyciąg-
nięcia konsekwencji wobec 
osób odpowiedzialnych. Brak 
reakcji MSW może dopro-
wadzić do tego, że podczas 
kolejnego „zabezpieczania” 
demonstracji w taki sposób, jak 
w Jastrzębiu-Zdroju, dojdzie 
do tragedii – podsumowuje 
przewodniczący.

GRZEGORZ PODŻORNY

Poprzez zawieranie różnego typu umów z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprowadzono w ostatnich 
kilku latach ok. 100 mln zł. Za 2014 rok zarząd JSW mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 
7 mln 748 tys. zł – wynika z dokumentów, do których dotarł Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowego 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Umowy na 100 mln zł w JSW

MSW powinno zareagować, zanim dojdzie do tragedii

Przedstawiciele 
MKPS zażądali 
wyjaśnień 
od nadzoru 
właścicielskiego JSW.

Foto: TŚD
Foto: TŚD
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P
ogotowie strajkowe 
oznacza, że rozpo-
czynamy przygoto-
wania do czynnej 
akcji strajkowej. 

Decyzja pracowników jest 
jednoznaczna. Mają już dosyć 
tego, że zarząd unika jakichkol-
wiek poważnych negocjacji na 
temat podwyżek płac. Strajk to 
ostateczność, cały czas jesteśmy 
gotowi do rozmów, ale muszą 
to być rozmowy o konkre-
tach – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności 
w Fiat Auto Poland.

W głosowaniu w Fiat Auto 
Poland wzięło udział 1766 
spośród 3335 uprawnionych 
pracowników. Frekwencja 
wyniosła ok. 53 proc. Blisko 
95 proc. uczestników refe-
rendum zagłosowało za prze-
prowadzeniem w fi rmie akcji 
strajkowej. Referendum w 
zakładach Fiata w Tychach 
i Bielsku-Białej trwało od 26 
stycznia do 6 lutego. 

Głosowanie referendalne 
zostało również przeprowadzone 
w spółkach kooperujących z 
FAP. W Sistema Poland za straj-
kiem opowiedziało się 97 proc. 
głosujących przy frekwencji 
wynoszącej ponad 56 proc. W 
Magneti Marelli „tak” na pytanie 
referendalne odpowiedziało 
blisko 93 proc. pracowników, 
którzy wzięli udział w głoso-
waniu. Frekwencja wyniosła 64 
proc. W referendum głosowali 
również pracownicy tyskiej 

spółki Denso Thermal Systems. 
Tam jednak frekwencja wyniosła 
poniżej 50 proc., co zgodnie 
z ustawą o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych oznacza, 
że referendum nie jest ważne. 

– Pracodawca w Denso po 
rozpoczęciu głosowania dał 
sporej części pracowników 
podwyżki i zaczął zamieniać 
umowy czasowe na umowy 
na czas nieokreślony. Samo 

głosowanie wystarczyło, żeby 
zaczął się tam normalny dialog 
z pracownikami. Liczymy, 
że w przyszłości ten dialog 
będzie kontynuowany, bez 
konieczności sięgania po 

takie instrumenty, jak refe-
rendum strajkowe – podkreśla 
Wanda Stróżyk.

Spory zbiorowe w Fiat Auto 
Poland oraz w spółkach koope-
rujących trwają od połowy 2014. 

Solidarność domaga się 500 zł 
podwyżki stawek zasadniczych 
dla wszystkich pracowników 
FAP oraz 420 zł podwyżki dla 
pracowników fi rm kooperują-
cych. Związkowcy argumen-
tują, że pracownicy Fiata od 
wielu lat nie mieli podwyżek 
wynagrodzeń, mimo że fi rma 
cały czas przynosi zyski. Z 
kolei zarząd spółki konsekwen-
tnie unika rozmów na temat 
wzrostu wynagrodzeń i nie 
uznaje żądań zgłoszonych w 
ramach sporu zbiorowego. – 
Od trzech lat zysk netto FAP 
sięga ok. 300 mln zł rocznie, a 
pensje pracowników są takie, 
jak w 2011 roku. Uważamy, 
że fi rma powinna podzielić 
się zyskami z pracownikami. 
Władze koncernu co chwilę 
podkreślają, że jesteśmy najlep-
szym zakładem w Europie, a 
jednak wciąż zarabiamy kilka-
krotnie mniej od pracowników 
Fiata we Włoszech. Nasze 
pensje są również znacznie 
niższe od płac w innych dzia-
łających w Polsce fabrykach 
motoryzacyjnych – podkreśla 
Wanda Stróżyk.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Blisko 95 proc. pracowników Fiat Auto Poland, którzy wzięli udział w przeprowadzonym przez związki zawo-
dowe referendum, opowiedziało się za rozpoczęciem akcji strajkowej. Za strajkiem zagłosowali również pracownicy 
spółek produkujących podzespoły dla Fiata. W FAP i w fi rmach kooperujących ogłoszone zostało pogotowie strajkowe.

Pogotowie strajkowe w fabryce Fiata

3 lutego Sąd Okręgowy w Kato-
wicach utrzymał w mocy wyrok 
Sądu Rejonowego w Sosnowcu 
z lipca 2014 roku, przywraca-
jący do pracy Grażynę Welon, 
wiceprzewodniczącą Solidar-
ności w miejscowym Urzę-
dzie Skarbowym. Wyrok jest 
prawomocny. Termin powrotu 
Grażyny Welon do pracy ma 
wyznaczyć pracodawca.

– Z wyroku sądu jestem 
bardzo zadowolona, ale na 
ostateczne rozstrzygnięcia 
musiałam czekać aż dwa i 
pół roku. W tym czasie nie 
pracowałam, było mi bardzo 
ciężko. Nie wiem, jak bym 
sobie poradziła bez wsparcia 
fi nansowego i psychicznego 
ze strony mojej rodziny i przy-
jaciół. Ale i tak walka o przy-
wrócenie mnie do pracy odbiła 
się na moim zdrowiu – mówi 
Grażyna Welon.

Sąd Okręgowy w Katowi-
cach podtrzymał uzasadnienie 
wyroku sosnowieckiego Sądu 
Rejonowego, że zwolnienie 
Grażyny Welon nie miało 
podstaw prawnych, a powody 

przedstawione przez praco-
dawcę okazały się nieuzasad-
nione. Wśród nich znalazło się 
m.in. odmówienie wydania 
dokumentów związkowych, 

czy nie wyrażenie zgody na 
przeszukanie szafki należącej 
do Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność. – Inne zarzuty 
dotyczyły mojej pracy zawo-

dowej, ale one również zostały 
przez sąd oddalone – mówi 
Grażyna Welon.

Dyscyplinarne zwolnienie 
z pracy Welon otrzymała 4 

września 2012 roku. Jego 
oficjalnym powodem było 
„wielokrotne ciężkie naruszenie 
obowiązków pracowniczych 
oraz obowiązków członka 
korpusu służby cywilnej”. 
W chwili otrzymania wypo-
wiedzenia Grażyna Welon 
pełniła funkcję przewodniczącej 
Solidarności w sosnowieckim 
urzędzie i w związku z tym 
była objęta chronioną przed 
zwolnieniem. 

– Mimo, że po blisko dwóch 
latach Sąd Rejonowy nakazał 
przywrócenie mnie do pracy 
na dotychczas zajmowane 
stanowisko w dziale kontroli 
skarbowej i nakazał pracodawcy 
wypłatę mi odszkodowania za 
okres pozostawania bez pracy, 
to naczelnik od tego wyroku 
odwołał się do sądu II Instancji. 
Tam sprawa trwała kolejnych 
siedem miesięcy – informuje 
Grażyna Welon.

Zaraz po wydaniu przez 
katowicki Sąd Okręgowy prawo-
mocnego już wyroku pani 
Grażyna na piśmie zgłosiła 
gotowość powrotu do pracy. 

– Teraz czekam na odpowiedź 
pracodawcy. Jestem gotowa na 
to, by w każdej chwili wrócić 
do swoich obowiązków – infor-
muje Grażyna Welon.

Wiceprzewodnicząca Solidar-
ności nie była jedynym związ-
kowcem zwolnionym z Urzędu 
Skarbowego w Sosnowcu. 
Wypowiedzenia otrzymały 
także cztery inne osoby, które 
podobnie jak ona zostały 
przywrócone do pracy przez 
sądy I i II Instancji. Grażyna 
Welon wskazuje, że kosztami 
procesów sądowych praco-
dawca obciążył podatników. 
– O tym naruszeniu interesu 
publicznego przez naczelnika i 
Urząd Skarbowy nasza komisja 
zakładowa zamierza poinfor-
mować prokuraturę – informuje 
Grażyna Welon.

Od strony prawnej udział 
w wygranej sprawie Grażyny 
Welon mieli prawnicy z kance-
larii Radców Prawnych Pro 
Iustitia Szczygieł i Wspólnicy, 
świadczącej usługi dla śląsko-
dąbrowskiej Solidarności.

AGNIESZKA KONIECZNY, BEA 

Przewodnicząca wygrała w sądzie z pracodawcą

Foto: TŚD

Foto: fi atpress.pl

Od trzech lat zysk FAP 
sięga 300 mln zł rocznie, 
a wynagrodzenia 
pracowników są takie, 
jak w 2011 roku.
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M
aflow należy 
do Grupy Bory-
szew. Firma 
za jmuje  s ię 
p r o d u k c j ą 

przewodów do klimatyzacji 
w samochodach osobowych 
i ciężarowych. Z informacji, 
do których udało się dotrzeć 
związkowcom, wynika, że 
spółka zatrudnia ok. tysiąca 
pracowników. – Firma borykała 
się z problemami, ale wyszła 
już na prostą. Generuje zyski, 
jednak pracownicy w nich 
nie partycypują – mówi Grze-
gorz Zmuda, przewodniczący 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
Nexteer Automotive Poland. 

Niskie zarobki i złe 
traktowanie pracowników 
Jego zdaniem to przede 
wszystkim niskie zarobki 
zdecydowały o tym, że załoga 
tyskiego Mafl ow postanowiła 
się zorganizować. – Pracownik 
z 10-letnim stażem nie zarabia 
nawet 2 tys. zł netto, a osoba, 
która przepracowała okres 
próbny od 3 do 6 miesięcy, 
dostaje niewiele mniej – mówi 
anonimowo jeden z pracow-
ników Maflow. Podkreśla, 
że na linii produkcyjnej od 
pracowników wymaga się 
coraz więcej. – Mamy prob-
lemy, by wyjść do toalety, 
ponieważ produkcja nie może 
się zatrzymać, trzeba prosić 
kogoś o zastępstwo – dodaje. 
Jego zdaniem zadarzają się też 
sytuacje, w których pracownicy 
czują się niegodnie traktowani. 
– Dojeżdżamy do pracy auto-
busami i przewozami, jeżeli 
jesteśmy wcześniej niż 30 minut 
przed rozpoczęciem pracy, to 
musimy czekać przed bramą, 
ochrona nie wpuszcza nas na 
teren zakład zakładu – infor-
muje. Problemem w fi rmie jest 
brak jakichkolwiek konsultacji 
z pracownikami. W lutym 
pracodawca zmienił system 
pracy. Pracownicy przychodzą 
do pracy w soboty w zamian 
za inny wolny dzień w tygo-
dniu. – Wcześniej nikt z nami 
na ten temat nie rozmawiał – 
mówi nasz rozmówca.

Pracodawca nie chce związku
Grzegorz Zmuda podkreśla, 
że na wiadomość o powstaniu 
Solidarności w fi rmie praco-
dawca zaczął przekonywać 
ludzi, że związek nie jest im 
potrzebny, ponieważ w spółce 
działa rada pracowników. – To 
nie to samo. Związek zawodowy 
ma większe uprawnienia, rada 
pracowników jest organem 
konsultacyjnym, a związek 
może brać udział w negocja-

cjach płacowych, opiniować 
regulaminy pracy i wynagra-
dzania. Pracodawca ma też 
obowiązek konsultowania z 
organizacją związkową zwol-
nień pracowników. Z powstania 
związku w fi rmie pracownicy 
mają tylko korzyści – mówi 
Grzegorz Zmuda.

Jego zdaniem decyzja praco-
dawcy dotycząca zawieszenia 
działalności komisji socjalnej 
do momentu ustalenia zasad 
współpracy z organizacją 
związkową, jest niezrozu-
miała. – Komisja Socjalna 
mogła kontynuować swoją 
pracę. Zawieszając jej dzia-
łalność, pracodawca chciał 
chyba wprowadzić niepokój 
wśród pracowników i znie-
chęcić ich do związku – mówi 
Grzegorz Zmuda.

Podobne problemy
pracowników
W grudniu ubiegłego roku w 
skład MOZ NSZZ Solidarność 
Nexteer Automotive Poland 
weszły także firmy: Assitec 
Poland, Top Plastics Poland, 
Dayco Poland oraz sklep 
Saturn w Tychach. Pierwsze 
trzy podobnie jak Nexteer 
i Mafl ow działają w branży 
motoryzacyjnej i są zlokali-
zowane w Tyskiej Podstrefi e 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Grzegorz Zmuda podkreśla, 
że pracownicy wszystkich 
fi rm, które pod koniec ubie-

głego roku przyłączyły się do 
Solidarności, mają podobne 
problemy. Największą bolączką 
są niskie wynagrodzenia i 
brak podwyżek. Pojawiają 
się też konfl ikty w relacjach 
pracowników z przełożo-
nymi. W fi rmie Top Plastics 

nie funkcjonuje zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. 
– Pracownicy z tych spółek 
oczekują, że dzięki Solidar-
ności coś zmieni się na lepsze. 
Mam nadzieję, że uda nam 
się doprowadzić do rozmów 
z pracodawcami i w dobrej 

atmosferze, z korzyścią dla 
pracowników będziemy mogli 
rozwiązać te problemy – mówi 
Grzegorz Zmuda. Zaznacza, 
że pracownicy wszystkich 
spółek, które zostały włączone 
do MOZ, wcześniej szukali 
kontaktu ze związkowcami 

z Solidarności z Nexteer i 
prosili ich o pomoc w zorga-
nizowaniu się. 

MOZ to dobre rozwiązanie
Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność w Nexteer Auto-
motive Poland powstała w 2007 
roku. Dwa lata później została 
przekształcona w organizację 
międzyzakładową (MOZ) i 
objęła Nexteer w Gliwicach, 
a w 2011 roku fi rmę Aweco 
Polska Appliance. 

Zdaniem Tomasza Krzaka, 
koordynatora ds. rozwoju z 
Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność, 
dla pracowników, którzy nie 
mają jeszcze doświadczenia 
związkowego lub pracują 
w zbyt małych firmach, by 
udało im się założyć komisję 
zakładową w swoim zakładzie 
pracy, MOZ jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem. – MOZ ma już 
wypracowane pewne schematy 
działania i doświadczenie 
w prowadzeniu negocjacji 
z pracodawcą, z których ci 
pracownicy mogą skorzystać. 
Jest to też bardzo dobry sposób 

na stworzenie silnej organizacji 
związkowej, zwłaszcza w takiej 
sytuacji, gdy większość fi rm 
zrzeszonych w MOZ działa w 
jednej branży i w jednej strefi e 
ekonomicznej – przekonuje 
Tomasz Krzak.

AGNIESZKA KONIECZNY

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Nexteer Automotive Poland objęła zasięgiem swojego 
działania pięć kolejnych fi rm. Tylko w jednej z nich, spółce Mafl ow, w ciągu tygodnia do związku zapisało się ponad 100 pracowników.

Solidarność w zakładach 
specjalnej strefy ekonomicznej

Foto: ksse.com
.pl

Foto: fi atpress.pl
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Rozpoczynają się w ostatni 
czwartek przed Wielkim 
Postem, zwany „tłustym 
czwartkiem”, a kończą w 
tzw. „śledzika”, czyli we wtorek 
poprzedzający Środę Popiel-
cową. Dawniej nieodłącz-
nymi atrybutami „ostatków” 
były tłuste potrawy, trunki i 
dobra zabawa.

Tradycja świętowania w 
Polsce ostatnich dni karnawału, 
nazywanych „ostatkami”, „zapu-
stami” czy „mięsopustami” sięga 
średniowiecza. „Ostatki” były 
najbardziej sutym i wesołym 
okresem w roku kalendarzowym. 
W nim szczególnie wyróżniał się 
„tłusty czwartek”. Konsumpcja i 
zabawy w tym dniu przybierały 
na sile – mówi Małgorzata Kłych, 
etnograf z Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu. 

Dawniej „tłusty czwartek” 
upływał głównie na jedzeniu 
ogromnych ilości tłustych potraw 
i słodkości, które zapijano alko-
holem. Bo przed Wielkim Postem 
ludzie chcieli się dobrze najeść 
i zabawić. 

– Na stoły trafi ały kraszona 
kasza, kapusta ze skwarkami, 
słonina i sadło, a u bogatych 
mięso i kiełbasy. Podawano 
również pączki, które kiedyś 
nadziewano słoniną, boczkiem i 
mięsem. Pączki na słodko poja-
wiły się w Polsce w XVI wieku. 

Na Śląsku zwane były kreplami. 
W niektórych regionach nadzie-
wane były orzechami lub migda-
łami. Wierzono, że ten kto na nie 
trafi , zazna dostatku – opowiada 
Małgorzata Kłych.

W naszym regionie zapustne 
obrzędy były bardzo urozma-
icone, choć całkowicie pozba-

wione elementów religijnych. 
Ich brak tłumaczy się tym, że 
w okresie karnawału nie odby-
wały się większe uroczystości 
kościelne. Na wsiach organi-
zowano przeróżne pochody 
przebierańców, którzy radowali 
się z rychłego nadejścia wiosny. 
Najbardziej popularnym było 

tzw. „wodzenie niedźwiedzia”. 
Miś ubrany w futrzaną czapkę 
i kożuch odwrócony włosiem 
na wierzch, prowadzony był 
od zagrody do zagrody przez 
przebranych mężczyzn. 
Orszak miał do wypełnienia 
ważne zadania. Uczestnicy 
pochodu przebrani za młodą 

parę zapraszali gospodarzy 
na wesele, czyli na wieczorną 
zabawę w karczmie, strażak 
i policjant pobierali kary za 
zaniedbania w gospodarstwie, 
złodziejka kradła chleb, lekarz 
badał domowników, cyganka 
wróżyła, a kominiarz smarował 
sadzami. Gospodarze dawali 

przebierańcom jaja, chleb, ser 
i drobne datki. 

Ostatnią okazją do imprez 
bogatych w jedzenie i trunki 
był tzw. „śledzik”, czyli wtorek 
przed Środę Popielcową. Jego 
nazwa najpewniej pochodzi 
od regionalnych zabaw ludo-
wych.

– Na śląskich wsiach uczest-
nicy zabawy całowali śledzia 
wiszącego na nitce. To miało 
im przynieść szczęście – mówi 
Małgorzata Kłych. 

Bywało, że po północy 
ludzie nie zamierzali skoń-
czyć z obżarstwem i opilstwem. 
Wtedy biesiadników przega-
niała postać w łachmanach 
ze śledziem uwiązanym na 
tyczce. Nie raz za karę musieli 
zjeść bardzo słonego śledzia 
bez popijania.

– Po północy w karczmach 
cichła muzyka i odbywał się 
tzw. pogrzeb basa. Skrapiano 
instrumenty wódką lub winem 
i zakopywano je do ziemi. To 
oznaczało, że w okresie Wiel-
kiego Postu nie wolno bawić 
się, śpiewać i muzykować. Na 
znak, że nastał już Popielec do 
karczmy wnoszono garnek z 
żurem i śledzia. Od tej pory 
przez 40 dni w jadłospisie były 
tylko żur, śledzie i mączne jadło 
– wyjaśnia Małgorzata Kłych.

BEATA GAJDZISZEWSKA

P
rzesłanie  Ś rody 
Popielcowej polega 
na przypomnieniu 
wiernym o koniecz-
ności pokuty i ducho-

wego przygotowania się na 
świętowanie Zmartwych-
wstania Chrystusa.

– U progu Wielkiego Postu 
Kościół zwraca się do wier-
nych słowami Zbawiciela: 
nawracajcie się, wierzcie w 
Ewangelię i czyńcie pokutę. 
Bo nie możemy stale trwać w 
zabawie, musimy też pomyśleć 
o istotnych elementach naszej 
wiary i chrześcijaństwa. A do 
nich m.in. należy nawracanie 
się. Jeśli w czasie karnawału 
trochę żeśmy o tym zapo-
mnieli, to czas najwyższy, by 
w okresie Wielkiego Postu 
wszystko powróciło na właściwe 
miejsce, by w naszym życiu 
dokonały się zmiany. Dlatego 
pokutujemy i czynimy zadość 
za nasze grzechy – podkreśla 
ks. Paweł Buchta z parafii   pw. 
Trójcy Przenajświętszej w 
Chełmie Śląskim.

W Środę Popielcową kato-
lików w wieku od 21 lat do 
60 roku życia obowiązuje 
ścisły post, czyli spożywanie 
trzech posiłków dziennie, 
w tym jednego do syta. 

– W tym dniu nie należy się 
nadmiernie objadać. Wierni 
powinni wstrzymać się od 
spożywania potraw mięsnych 
– przypomina ks. Buchta.

W kościołach księża odpra-
wiają msze święte w pokutnych 

fi oletowych szatach liturgicz-
nych. Popiołem posypują 
głowy wiernych, wypowiadając 
słowa: „Pamiętaj, że prochem 
jesteś i w proch się obrócisz”. 
Ten obrzęd Środy Popielcowej 
wywodzi się z tradycji juda-

izmu, w której Żydzi na znak 
postu i pokuty posypywali 
głowy popiołem. To akt najwyż-
szej skruchy, polegający na 
uznaniu własnej marności 
w oczach Boga. Grzesznik 
podkreśla w ten sposób własną 

śmiertelność i znikomość. W 
Kościele katolickim zwyczaj 
posypywania głowy popiołem 
w pierwszy dzień Wielkiego 
Postu został wprowadzony 
w XI wieku przez papieża 
Urbana II. Przyjęto również, że 

popiół będzie pochodził z palm 
poświęconych rok wcześniej 
w Niedzielę Palmową. 

– Popiół przypomina nam o 
przemijalności naszego życia, o 
tym, że w życiu nad potrzebami 
doczesnymi górują potrzeby 
duchowe. Dla osiągnięcia pełni 
życia człowiek musi umieć je 
rozsądnie godzić. Musi tak żyć, 
aby czynić zadość zarówno 
jednym, jak i drugim. Nie 
może poprzestawać tylko na 
samej cielesności, ale też nie da 
rady zaspakajać tylko potrzeb 
duchowych. Godzenie ich nie 
jest łatwe, bo z jednej strony 
świat powiada nam: konsumuj, 
bierz, rób wszystko, żebyś jak 
najwięcej posiadał. Z kolei 
wiara nakazuje: bądź umiar-
kowany, postępuj moralnie, 
etycznie, nie nadużywaj, nie 
przywiązuj się do rzeczy, bo 
to jest tylko dzierżawa. Wielki 
Post ma nam pomóc zrozumieć, 
że w życiu każdego z nas nie 
chodzi o to, by jak najwięcej 
mieć, lecz jak najwięcej być 
dla innych. Wtedy mocniej 
uświadamiamy sobie wielkość 
ofi ary Chrystusa oraz głębię 
i moc Jego miłości, która jest 
silniejsza niż grzech, niż śmierć 
– mówi ks. Paweł Buchta.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Skąd się wzięły pączki w Tłusty Czwartek

Czas postu i pokuty
Foto: w

ikipedia.org/Silar

Środa Popielcowa rozpoczyna trwający 40 dni czas Wielkiego Postu. Wierni w kościołach posypują głowy popiołem, 
czynią wiekopostne postanowienia i żałują za swoje grzechy.

Foto: w
ikipedia.org/Bow

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

Monika Weingärtner, 
CDO24

O
b o w i ą z e k 
posiadania 
O C  p r z e z 
właściciel i 
p o j a z d ó w 

mechanicznych jest w 
ostatnich latach skrupu-
latnie sprawdzany nie tylko 
przez policję, ale i przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny. Obowiązkowi 
ubezpieczenia w zakresie 
OC podlega każdy właściciel 
zarejestrowanego pojazdu, 
niezależnie od zdolności 
jego użytkowania. Brak 
posiadania OC natomiast 
może wiązać się nie tylko z 
karą za brak wykupionego 
OC, ale także w przypadku 
spowodowania wypadku 
– poniesieniem kosztów 
odszkodowania.

U b e z p i e c z e n i o w y 
Fundusz Gwarancyjny 
wprowadził w ciągu ostat-
nich lat różne narzędzia 
kontroli posiadania ważnej 
polisy OC. Korzystając 
ze strony internetowej 
Funduszu (www.ufg.pl) 
każdy może sprawdzić, 
czy posiadacz pojazdu 
mechanicznego wskaza-
nego poprzez numer reje-
stracyjny lub numer VIN 
jest objęty ochroną ubez-
pieczenia OC na podany 
dzień. Ponadto policjanci 
mają już możliwość przesy-
łania drogą elektroniczną 
zgłoszeń o braku aktu-
alnego OC. Na koniec, 

sam Fundusz kontroluje 
posiadanie ważnego OC 
poprzez ogólnopolską 
bazę polis komunikacyj-
nych OC, która zawiera 
nie tylko informacje na 
temat sprzedanych polis 
komunikacyjnych, ale 
także o wypłaconych z nich 
odszkodowaniach.

Za brak posiadania 
polisy OC grozi kara, której 
wysokość ustalana jest na 
podstawie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 
w Polsce. Wysokość kary 
uzależniona jest także 
od okresu w jakim brak 
jest ochrony ubezpiecze-
niowej. I tak przykładowo, 
w przypadku braku polisy 
powyżej 14 dni właściciel 
samochodu osobowego 
zapłaci 3500 zł kary, z kolei 
samochodu ciężarowego 
już 5250 zł. W przypadku 
krótszego okresu, wysokość 
kary będzie niższa. Do 3 
dnia włącznie naliczane 
jest 20 proc., natomiast 
od 4 do 14 dnia 50 proc. 
pełnej kary. 

Każdy kierowca powinien 
pamiętać o sprawdzaniu, 
czy pojazd, który zamierza 
prowadzić posiada ważną 
polisę OC. Jest to bardzo 
istotne, gdyż kierowca 
nieubezpieczonego pojazdu 
będzie wspólnie z jego 
właścicielem odpowiadał za 
szkody powstałe wskutek 
kolizji czy wypadku, co 

może mieć bardzo nieko-
rzystne konsekwencje 
fi nansowe. Przy czym nie 
ma tutaj znaczenia czy 
chodzić będzie o samochód, 
motocykl, autobus, ciągnik 
czy quad. Sytuacje takie 
bardzo często zdarzają się 
w praktyce, gdyż według 
badań przeprowadzonych 
przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny 
w roku 2013, co czwarty 
sprawca wypadku prowa-
dził pojazd, będący włas-
nością innej osoby. Zatem 
każdy wsiadając za kierow-
nicę cudzego pojazdu, powi-
nien być świadomy, że w 
przypadku spowodowania 
wypadku prowadząc pojazd 
nie posiadający wykupio-
nego OC, będzie nara-
żony razem z właścicielem 
pojazdu na poniesienie 
kosztów zwrotu odszko-
dowania wynikającego 
ze skutków wypadku. W 
praktyce wygląda to tak, że 
ofi ary wypadku mającego 
miejsce w kraju otrzymają 
odszkodowanie od Ubez-
pieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, który to 
następnie występuje o 
zwrot wypłaconego odszko-
dowania do kierowcy i 
właściciela nieubezpie-
czonego pojazdu. W roku 
2013 Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny 
rozpoczął prowadzenie 
3,5 tysiąca nowych spraw 

o zwrot odszkodowania 
wypłaconego ofiarom 
wypadków, z czego średnia 
kwota zwrotu wynosiła 10 
tysięcy złotych.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani 
poradą prawną i nie może 
służyć jako ekspertyza 
przed sądem, urzędem czy 
osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu 
na długość opracowania 
artykuł dostarcza jedynie 
informacji ogólnych, które 
w konkretnym przypadku 
nie mogą zastąpić porady 
prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć dodatko-
wych informacji w departa-
mencie prawnym CDO24 
pod numerem telefonu 801 
00 31 38 lub 32 43 43 105, 
który działa codziennie od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zaintereso-
wane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie interne-
towej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do praw-
nika? Napisz do nas: 
gazeta@cdo24.pl. Odpo-
wiedzi na najciekawsze i 
najczęściej pojawiające się 
Państwa pytania, będziemy 
zamieszczali w naszych 
artykułach.

Skutki braku posiadania OC

Wiarą i węglem ciosany

Piłkarski turniej dla najmłodszych
14 lutego o godz. 9.00 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju rozpocznie się VIII Międzyna-
rodowy Memoriał im. Grzegorza Kolosy, Adama Sepeckiego 
i Jana Tyszkiewicza. 

Młodzi piłkarze z Polski, Czech i Słowacji przez dwa dni 
walczyć będą o puchar przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Jak co roku puchary dla zwycięskich drużyn 
ufundowali też szef górniczej Solidarności i przewodniczący 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Tradycyjne statuetki 
otrzymają też najlepszy bramkarz i najskuteczniejszy strzelec 
turnieju. 

Memoriał dla najmłodszych piłkarzy organizowany jest 
dla uczczenia pamięci związkowców ze śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności, którzy w 1993 roku zginęli w wypadku samo-
chodowym pod Koziegłowami. 

BEA

16 lutego o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 
odbędzie się promocja książki Jana Dziadula i Marka Kemp-
skiego pt. „Wiarą i węglem ciosany”. 

W publikacji zapisane zostały prowadzone przez nich 
rozmowy z ks. prałatem Bernardem Czerneckim, wielo-
letnim proboszczem parafii   pw. Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, kapelanem Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności i Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność oraz diecezjalnym duszpasterzem 
Ludzi Pracy.

Kapłan opowiada m.in. o swoim dzieciństwie i rodzinnym 
domu, o nauce w seminarium duchownym i trudach swojej 
posługi kapłańskiej w Jastrzębiu-Zdroju w czasach komunizmu. 
Publikacja zilustrowana jest licznymi fotografi ami, pocho-
dzącymi głównie z prywatnych zbiorów księdza Bernarda 
Czerneckiego.

BG
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Pewnemu proboszczowi zaczęły 
ginąć dorodne tuje z plebanijnego 
ogrodu. Wysłał więc kościelnego 
w nocy na czaty. Rano kościelny 
relacjonuje:
– Proszę księdza dobrodzieja, tuje 
kradną Meksykanie.
– Jak to, Meksykanie?!
– Bo jak się zaczaiłem, to nad 
ranem usłyszałem jak szeleszczą 
i potem ktoś zapytał: „konczita”? 
A odpowiedział mu głos: „nie, 
jeszcze te kilka”.

***
Jaki jest ulubiony zapach kobiet?
– Wyciąg z konta.

***
USA. Za kierownicą samochodu 
głucha staruszka, obok niej jej mąż. 
Zatrzymuje ich policjant:
– Przekroczyła pani prędkość.
Staruszka do męża:
– Co on mówi?!

– Przekroczyłaś prędkość! – krzyczy 
jej do ucha mąż.
– Poproszę o pani prawo jazdy 
– mówi policjant.
– Co on powiedział?
– Daj mu swoje prawo jazdy!
Policjant bierze dokument.
– O! Jesteście z Arkansas. Byłem tam 
kiedyś, dawno temu. Miałem tam 
najgorszy seks w swoim życiu.
– Co on mówi?
– Powiedział, że cię zna!

***
Matematyk, fizyk i inżynier 
dostali po kawałku siatki ogro-
dzeniowej i zadanie, by ogrodzić 
jak największy teren. 
Inżynier ogrodził elegancki 
kwadrat. 
Fizyk obliczył, że najlepszy 
s tosunek  powie r zchn i  do 
obwodu ma koło i rozstawił siatkę 
w okrąg. 

Natomiast matematyk rozstawił 
z siatki byle jaką fi gurę, wszedł 
do środka i powiedział, że jest 
na zewnątrz.

***
– Cześć Rys iek .  Wiesz  co, 
nie chcę, żebyś do nas więcej 
przychodził.
– Jak to, co się stało?
– Po prostu nie przychodź.
– Ale co się stało, do jasnej 
cholery?
– Jak byłeś u nas ostatnio, to 
zginęło nam 150 złotych.
– Chyba nie myślisz, że to ja?
– Nie, nie. Pieniądze się znalazły, 
ale niesmak pozostał!

***
Wychodzi żona z łazienki i mówi 
z płaczem:
– Dwie kreski.
A mąż na to:
– U mnie też słaby zasięg.

Policyjny patrol na interwencji 
łączy się z komisariatem:
– Przyślijcie ekipę z kryminalnego, 
mamy zabójstwo.
– Szczegóły?
– Ofi ara to mężczyzna, lat 30, 
matka kilkanaście razy dźgnęła 
go kuchennym nożem za to, że 
wszedł na mokrą, świeżo umytą 
podłogę.
– Aresztowaliście ją?
– Nie, podłoga jeszcze mokra.

***
Jasiu, umiesz liczyć?
– Tak, tato mnie nauczył!
– To powiedz ,  co jes t  po 
sześciu?
– Siedem.
– Świetnie, a po siedmiu?
– Osiem.
– Brawo, nieźle cię tato nauczył, 
a co jest po dziesięciu?
– Walet.

ROZBAWIŁO nas to

Autopromocja

Czy jesteś zadowolony z 
warunków pracy?

ZADBAJ O SWOJĄ PRACĘ.

ZORGANIZOWANI 
MAJĄ LEPIEJ!

Skontaktuj się z nami i załóż związek:

tel.: 32 728 41 13

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» DOPIERO ROZPOCZĘŁA 
SIĘ KAMPANIA prezydencka, 
a już mamy jej dosyć. Kandydat 
Duda oskarża kandydata 
Bronka o to, że jest strażnikiem 
żyrandola, a Bronek Dudę o to, 
że jest na prochach. Kandydat 
PSL Grubas, Mikrobus czy jak 
mu tam szło śpiewa kołysanki, 
a pan na P. robi se zdjęcia w 
trumnie. Na dodatek kandy-
datki Ogórek pokazują w TV 
jak na lekarstwo, co w naszej 
ocenie jest po prostu skan-
dalem i kpiną z demokracji. 

» KANDYDACI OBRZU-
CAJĄ SIĘ BŁOTEM i czym 
tylko mają pod ręką, ale jak to 
często bywa z naszymi poli-
tykami najczęściej trafi ają w 
samych siebie. Prym wiedzie 
prezydent Bronek wraz ze 
swym sztabem. Gajowy ledwo 
ogłosił, że będzie się ubiegał o 
reelekcję, a już koledzy strze-
lili mu gola. Na ofi cjalnym 
profi lu Platformy Obywatel-
skiej ukazał się wpis: „To już 
pewne – Prezydent Bronisław 
Malanowski będzie ubiegał 
się o reelekcję. Trzymamy 
kciuki, Panie Prezydencie!”. 
Nie wiemy czy to efekt jakiś 
tajnych prawyborów w peło, 
czy celowy sabotaż. W naszej 
ocenie sprawę wyjaśnić może 
tylko komisarz Borewicz. 

» Z KOLEI KANDYDAT PSL, 
jakkolwiek facet się nazywa, 
dostał na starcie kampanii 
wyborczej strzał od własnego 
pryncypała Flinstone’a. Fred 
goszcząc w Radiu Zet, na 
pytanie czy chce, aby Broni-
sław Komorowski przegrał 
wybory odpowiedział: „Nie, 
ale Janusz Piechociński chce, 
żeby demokracja w Polsce była 
pełna. Kurcze, zawsze myśle-
liśmy, że partie wystawiają w 
wyborach kandydatów po to, 
żeby ci te wybory wygrali. 
Okazuje się, że to całkiem nie 
tak. Liczy się uczestnictwo, 
zupełnie jak na igrzyskach 
olimpijskich. Tylko zamiast 
medali, są posady w spółkach 
skarbu państwa.

» KOŃCZĄC WĄTEK 
WYBORÓW  prezyden-
ckich słów kilka o kandy-
datce Ogórek. Nie dość, że 
jak już wyżej wspomnie-
liśmy z oburzeniem, telewizja 
stanowczo za rzadko ją poka-
zuje, to nawet w materiałach 
wyborczych LSD pani Magda 
prezentowana jest co najmniej 
dziwnie. Otóż na plakacie 
wyborczym zamieszczonym 
na ofi cjalnym facebookowym 
profi lu kandydatki zamiesz-
czono plakat wyborczy, na 
którym jest slogan, jest fl aga 
i sama kandydatka, z tym 
że z obciętą prawą ręką. Nie 
wiemy czy to wina nieudol-
nego grafi ka, czy może celowy 
chwyt. Był już kiedyś polityk tej 
formacji, który deklarował, że 
serce ma po lewej stronie. Inny 
twierdził, że w LSD trzeba mieć 
dwie wątroby. Brak prawej ręki 
to zawsze nowa jakość. 

» A TERAZ O INNYCH 
WYBRAŃCACH narodu bo 
i oni nie próżnują. Najaktyw-
niejsi są politycy peło, którzy 

jak wściekli gryzą się wzajemnie 
po kostkach. Pierwszą ofi arą 
przedwyborczej walki frak-
cyjnej padł minister sportu 
Andrzej Biernat. Na kilka 
dni przed jego zapowiadaną 
nominacją na sekretarza partii, 
gruchnęła wieść, że interesuje 
się nim CBA. Wszystko za 
sprawą luksusowego range 
rovera, na którego wg składa-
nych oświadczeń majątkowych 
nie specjalnie pana ministra 
stać. Biernat sekretarzem nie 
został i wszystko zaczyna 
wracać do normy. Przyznała 
to wprost rzeczniczka rządu 
Małgośka Kidawa-Błońska. 
W jednym z wywiadów pani 
Gosia stwierdziła, że „służby 
powiedziały ministrowi, żeby 
się nie martwił”. Wszak nie 
po to dopiero co świętowa-
liśmy 25 lat wolności, żeby 
teraz tej wolności pozbawiać 
ministrów. 

» MINISTRÓW BYŁYCH, 
CZY OBECNYCH pozbawiać 
nie należy również dochodów. 
Jak się okazuje były minister 

spraw wewnętrznych Bartek 
Sienkiewicz dostał od partyj-
nych kolegów fuchę szefa 
Instytutu Obywatelskiego, czyli 
tzw. think tanku peło, fi nanso-
wanego z naszych podatków. 
Bartek za think tankowanie ma 
ponoć dostawać co miesiąc 10 
tys. zł pensji. Może i państwo 
polskie istnieje tylko teore-
tycznie, ale kasa z tego państwa 
dojona wciąż jest bardzo 
konkretna.  

» NA KONIEC BONUS ZA 
WYTRWAŁOŚĆ. Choć nasze 
wieści zazwyczaj skupiają 
się na polskim podwórku, 
na chwilę przenosimy się za 
granicę. Otóż król Hiszpanii 
Filip VI zmniejszył sobie wyna-
grodzenie o jedną piątą. W 
tym roku jego Wysokość 
zarobi 234 tys. euro z małym 
haczkiem. To oznacza, że 
monarcha rządzący prawie 
pięćdziesięciomilionowym 
krajem zarabia obecnie mniej 
niż prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: esm
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Podobnie jak w poprzednich 
latach każdy, kto chciałby 
wesprzeć Fundację Na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy, może 
to zrobić, przekazując 1 proc. 
swojego podatku na rzecz tej 
instytucji.

Pozyskane w ten sposób 
pieniądze zostaną przezna-
czone na organizację letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego 
oraz dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z 
najuboższych rodzin.

W ciągu 22 lat z oferty Fundacji skorzystały ponad 80 tys. 
dzieci. – Przekazując 1 proc. podatku sami decydujemy o tym 
na co nasze pieniądze zostaną wydane. Dla Fundacji ważne 
jest każde wsparcie. Dzięki niemu możemy dofi nansować 
wypoczynek najuboższych dzieci – mówi Wioletta Sznapka, 
kierownik Biura Fundacji.

Aby wesprzeć  Fundację  w częśc i  I  formularza 
PIT – „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisujemy 
numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000111954 
(rubryka 131). W rubryce 132 wpisujemy 1% kwoty należnego 
podatku (a więc 1% kwoty z rubryki 126).

Można również przekazać 1%. na rzecz Fundacji wypełniając 
PIT on-line bezpośrednio na stronie internetowej tej instytucji: 
www.fundacja-kolosy.org.pl.

AGA

Pomóż dzieciom 
– przekaż 1% podatku


