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Paweł Kukiz: Chodzi o to, aby polityk 
znowu stał się pracownikiem obywateli, 
a nie ich panem opłacanym na dodatek 
z ich pieniędzy. » STRONA 5

Henryk Grymel: Ze spółek kolejowych 
drenowane są miliony złotych, które 
trafiają do różnych firm doradczych 
i konsultingowych. » STRONA 4

A
kcja strajkowa 
została zawieszona 
już 13 lutego, po 
podpisaniu poro-
zumienia i zapo-

wiedzi ustąpienia ze stano-
wiska prezesa Zagórowskiego. 
Jednak z jej definitywnym 
zakończeniem górnicy czekali 
do momentu faktycznego 
złożenia rezygnacji przez 
prezesa Zagórowskiego i przy-
jęcia jej przez radę nadzorczą 
spółki, co nastąpiło 17 lutego. 
Rada nadzorcza zdecydowała 
również, że do czasu powo-
łania nowego prezesa, pracami 
zarządu JSW pokieruje Jerzy 

Borecki, zastępca prezesa ds. 
technicznych. 

Górnicy wrócili do pracy 
już w poniedziałek 16 lutego, 
cały czas podkreślali jednak, 
że są gotowi wznowić akcję 
strajkową, gdyby prezes nie 
dotrzymał danego publicznie 
słowa – Wydobycie ruszyło od 
pierwszej zmiany. W sobotę 
i w niedzielę część górników 
na zasadzie dobrowolności 
przyszła do pracy i przygo-
towała fronty robót, aby od 
poniedziałku praca mogła 
ruszyć pełną parą – mówił w 
poniedziałek 16 lutego Piotr 
Szereda, rzecznik Międzyzwiąz-

kowego Komitetu Protestacyjno
-Strajkowego JSW. 

Szereda podkreślił, że ze 
wznowieniem wydobycia nie 
było żadnych problemów, gdyż 
w trakcie protestu górnicy 
dbali o utrzymanie wyro-
bisk w dobrym stanie. – Cały 
czas pilnowaliśmy tego. W 
razie potrzeby górnicy zjeż-
dżali pod ziemię i wyko-
nywali niezbędne roboty 
zabezpieczające – zaznacza 
rzecznik MKPS. 

W porozumieniu zawartym 
przez MKPS i zarząd JSW w 
obecności mediatora Longina 
Komołowskiego uzgodniono 

m. in. czasowe zawieszenie 
niektórych elementów wyna-
grodzeń pracowników czy 
zgodę na uzależnienie wypłaty 
części tzw. „czternastki” za 
rok 2016 i 2017 od wyników 
ekonomicznych spółki. Z kolei 
w tym roku świadczenie to ma 
zostać wypłacone w dwóch 
ratach. Ustalono również, że w 
spółce zacznie funkcjonować 
6-dniowy system pracy przy 
zachowaniu 5-dniowego tygo-
dnia pracy górników. Jednak 
na dopracowanie szczegóło-
wych zasad wprowadzenia 
tego rozwiązania strony dały 
sobie czas do końca 2015 

roku. Związkowcy podkre-
ślają, że poszczególne zapisy 
dokumentu oznaczają spore 
wyrzeczenia dla pracowników 
spółki. – To jest w sumie 20 
punktów, w których pracow-
nicy w poczuciu odpowie-
dzialności za spółkę zgodzili 
się na całkowite lub częściowe 
zawieszenie elementów swoich 
wynagrodzeń – mówił Roman 
Brudziński, wiceprzewodni-
czący Solidarności w JSW.

Strajk w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej trwał od 
28 stycznia. Od 10 lutego akcja 
strajkowa miała charakter 
okupacyjny. Na kopalniach 

Borynia, Zofi ówka i Knurów
-Szczygłowice prowadzony 
był protest głodowy. Łącznie 
w głodówce uczestniczyło 26 
osób. Strajkowi w kopalniach 
towarzyszyły demonstracje 
przed siedzibą zarządu JSW. 
Dwukrotnie 2 i 9 lutego w 
trakcie manifestacji doszło 
do starć z policją. Policjanci 
użyli wobec demonstrantów 
armatek wodnych, gazu łzawią-
cego i broni gładkolufowej. 
12 lutego przed budynkiem 
zarządu spółki pikietowały 
rodziny górników oraz kobiety 
zatrudnione w JSW. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Koniec strajku w JSW. Będzie nowy prezes

Zakończył się strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 13 lutego Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy JSW podpisał z zarządem spółki porozumienie dotyczące programu oszczędnościowego. 
17 lutego Rada Nadzorcza JSW przyjęła rezygnację Jarosława Zagórowskiego ze stanowiska prezesa spółki.

Foto: TŚD
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Z
nakomita większość Polaków pochodzi 
ze wsi. W pierwszym, drugim czy 
trzecim pokoleniu, ale korzenie ma 

wiejskie. Ja też, ale ze mnie ta wieś nie 
wyszła. Jestem głupim, nieokrzesanym, 
ciemnym typem, który podczas przerwy 
w pracy wysupłuje z papieru śniadanio-
wego przyniesione z domu kanapki z 
serem, ze smalcem albo z kiełbasą i popija 
herbatą. Gdybym mógł, to bym zsiadłym 
mlekiem popijał, ale to z kartonu nijak 
w zsiadłe zmienić się nie chce. Prosto od 
krowy też mógłbym się napić, ale krasula 
łaciata dawno, dawno temu odmówiła 
emigracji do miasta. Była ciemniejsza 
niż ja, bydlę konserwatywne i zapłaciła 
za swoje. Została zrestrukturyzowana 
w rzeźni. I tak ją potem do handlowych 
świątyń w konurbacji śląskiej przywieźli. W 
kawałkach rosołowych. Na plastikowych 
tackach. Ale jej wtedy już było wszystko 
jedno. Nie poczuła pulsu miasta. 

Ja, prawdę mówiąc, też ten puls słabo 
wyczuwam, ale daję radę żyć nowo-
cześnie, bez krowy, bez świniaka, bez kury 
nawet, która jajka ze swego szczęśliwego 
wolnego wybiegu gratis by mi dawała. 
Zamiast smrodu obornika z sąsiednich 
obejść, wdycham zapach bezołowiowej 
z pobliskich korków, omijam świadectwa 
lepszego lub gorszego metabolizmu psów i 
gołębi. Choć muszę przyznać, to omijanie 
nie zawsze jest skutecznie. Jednak jako 
że jestem typem, jak już wspomniałem, 
głupim, ciemnym i nieokrzesanym, to nie 
potrafi ę docenić, jaki to awans społeczny 
mnie spotkał, w jak wysokie progi wstę-
puję, jadąc windą do M – raz, dwa, trzy w 
dziesięciopiętrowych czworakach. Swoim 
ciemnym, chłoporobotniczym umysłem 
nie mogę ogarnąć różnicy, tylko szukam 
podobieństw. Np. nie potrafi ę docenić skali 
skoku cywilizacyjnego pomiędzy moją 
przyniesioną z domu kanapką, a kanapką 
z fast foodu. W głowie mi się nie mieści, że 
kolesie, którzy odwijają z papieru kanapki 
z mielonym w „ makdonaldsie” i popijają 
mlecznym „szejkiem” lub amerykańskim 
kwasem chlebowym, uważają, iż to jest 
śniadanie mistrzów. Jakoś nie potrafię 
się oprzeć myśli, że różnica tkwi tylko w 
tym, że nie ty zrobiłeś, ani twoja żona lub 

mama, lecz światowy koncern ci wcisnął 
za niemałe pieniądze. Choć jest pewien 
bonusik. Kanapka kupiona w fast foodzie 
bywa raczej na ciepło, co pozwala powie-
dzieć, że obiad już jadłeś. 

Nie pracuję fi zycznie, lecz, jak to się 
za czasów peerelu określało i do dziś 
zostało, „umysłowo”. Choć pisuję, to rąk i 
twarzy nie mam uwalonych atramentem, 
raczej bakteriami z klawiatury, które nie 
są widoczne okiem nieuzbrojonym. Nie 
zakładam do pracy gumofi lców, bo gnój z 
góry na łeb leci, a nie leży na dole. Nie jeżdżę 
do roboty traktorem wziętym na kredyt, 
ani wozem drabiniastym, ale używanym 

samochodem od Niemca lub komunikacją 
miejską (nieuchronnie w mojej tępej głowie 
łomocze pytanie: „Widzisz kolejne podo-
bieństwa?”). Ale bliżej mi do protestujących 
rolników, którymi pogardza jaśniepaństwo 
z Warszawy i z tą pogardą się obnosi jak 
przeróżne celebrytki z torebeczkami za 
parę tysięcy peelenów. 

Jaśnie pan reżyser głupawych kome-
dyjek, niejaki Saramonowicz raczył 
łaskawie na fejsie zwrócić się do rolników 
z apelem, cytuję: „Odpierdolcie się od 
Warszawy, barany”. Jaśnie pan naczelny 
dziennika Rzeczpospolita pisząc hymn 
pochwalny dla prezesa JSW, raczył 
określić protestującego górnika, którego 
widział w telewizji, słowami: „umazany 
chłopaczyna”. Niby jaśniepaństwo, a 
uderzające podobieństwo do zwykłego 
chamstwa. Ale dostrzegam też różnicę. 
Na wsi chamstwo okazywane publicznie 
lokalna społeczność piętnuje, uważając 
za zachowanie wysoce niestosowne.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Bliżej mi do protestujących 
rolników, którymi pogardza 
jaśniepaństwo z Warszawy. 
Niby jaśniepaństwo, a uderzająco 
podobne do zwykłego chamstwa.

Foto: esm
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Kosztowna dymisja 
prezesa ZUS

Z
bigniew Derdziuk, prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, podał 
się do dymisji, jednak jak wyliczył 

Fakt o pieniądze nie musi się martwić. 
Przez pięć lat kierowania ZUS zarobił 
ponad milion złotych. Równocześnie 
prezes nie żałował pieniędzy na wygody 
swoje i najwyższych urzędników, a prob-
lemy fi nansowe ZUS skrzętnie ukrywał. 
Odchodzącemu prezesowi należą się 
jeszcze dwie pensje, czyli w sumie ponad 
40 tys. zł, a za kilka lat będzie mógł liczyć 
na wysoką wynoszącą ponad 7 tys zł 
miesięcznie emeryturę. 

Dziennikarze tabloidu przypominają, 
że prezes Derdziuk wmawiał Polakom, że 
państwa nie stać na wyższą waloryzację rent 
i emerytur. Podkreślał też, że z biegiem lat 
emerytury z ZUS będą coraz niższe, dlatego 
młodzi Polacy powinni myśleć o innych 
formach zabezpieczenia na przyszłość.

Zbigniew Derdziuk funkcję prezesa 
ZUS pełnił od 2009 roku, a uzasadniając 
swoją dymisję podkreślił że wypełnił swoją 
misję, zrealizował wszystkie założone 
cele i może odejść z czystym sumieniem. 
Tymczasem jak przypomina Fakt, lista 
nieprawidłowości, do jakich dochodziło 

w ZUS jedynie się wydłużała. Chodzi 
m.in. o raport NIK dotyczący przetargów 
informatycznych.

Dobre samopoczucie 
urzędników UE

U
nia zatroszczy się o psychikę i 
kondycję swoich urzędników. 
Koszt nowych udogodnień to 

100 tys. euro, czyli ponad 400 tys. zł z 
naszych podatków.

Biurokraci będą mieli do dyspozycji 
pełny pakiet usług paramedycznych w 
ramach „planu rozwoju dobrego samopo-
czucia w pracy” – napisał portal wPolityce. 
Rada Unii Europejskiej właśnie rozpisała 
przetarg na nowe udogodnienia dla swoich 
urzędników. W ramach tego pakietu 
biurokraci unijni będą mogli korzystać z 
profesjonalnej pomocy m.in. dietetyków 
– gdyby któryś zbyt mocno utył, utrzy-
mując się z pensji, która wynosi od 9 tys. 
do nawet 67 tys. zł. 

Według portalu unijni urzędnicy będą 
mieli do dyspozycji fi zjoterapeutów oraz 
specjalistów do walki z nałogami. Ewentu-
alne terapie także będą opłacane z unijnej 
kasy. – Unijni urzędnicy już korzystają z 
długiej listy przywilejów. Otrzymują m.in. 

dodatek na edukację, na przedszkole dla 
dziecka i na wynajęcie mieszkania. W 
miejscu pracy mają również salon pięk-
ności oraz siłownię, do której mogą sobie 
wyskoczyć przed pracą, w trakcie, albo po 
jej zakończeniu – czytamy na portalu.

Informatyzacja 
służby zdrowia

I
nformatyzacja polskiej służby zdrowia 
idzie jak po grudzie. 44 proc. polskich 
szpitali nie jest nawet podłączonych do 

internetu. Minister zdrowia Bartosz Arłu-
kowicz usiłuje temu zaradzić,  podnosząc 
uposażenia informatyków – napisała Gazeta 
Polska Codziennie.

GPC przypomniała najważniejsze zało-
żenia rządowego programu informatyzacji 
służby zdrowia. Pacjenci mają rejestrować 
się na wizyty przez internet, na karty ich 
zdrowia mają być przekazywane wyniki 
badań. Program zakłada też wypisywanie 
e-recept i prowadzenie telekonsultacji z 
pacjentami. Niestety realizację ustawy o 
informatyzacji służby zdrowia z 2011 roku 
przesunięto na rok 2017. Może się jednak 
okazać, że nawet do tego czasu program 
nie zostanie zrealizowany.

OPRAC. AGA

INNI napisali

KRÓTKO 
Rozmowy płacowe w Fiacie
» PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REFERENDUM 
strajkowego, w którym pracownicy fabryki Fiata opowiedzieli 
się za tą formą protestu, pracodawca wznowił rozmowy 
płacowe z przedstawicielami organizacji związkowych 
działających w fi rmie. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 
lutego, ale w jego trakcie zarząd spółki nie złożył żadnych 
konkretnych deklaracji i po raz kolejny uzależnił wzrost płac 
od zgody związkowców na wprowadzenie elastycznego czasu 
pracy. Druga tura rozmów zaplanowana została na 19 lutego. 
– Pierwsze spotkanie nie wniosło nic nowego. Pracodawca 
nie przedstawił wyników ekonomicznych spółki, czekamy na 
kolejne rozmowy – mówi Wanda Stróżyk.
Referendum strajkowe w fabryce Fiata przeprowadzone 
zostało na przełomie stycznia i lutego. Spór zbiorowy 
trwa w tej fi rmie od połowy 2014 roku. 9 lutego w FAP 
i spółkach kooperujących ogłoszone zostało pogotowie 
strajkowe. Solidarność domaga się 500 zł podwyżki do stawek 
zasadniczych dla wszystkich pracowników Fiata. Związkowcy 
podkreślają, że w fabryce od wielu lat nie było podwyżek, 
mimo że zakład przynosi zyski sięgające 300 mln zł rocznie. 
20 lutego rozmowy płacowe mają zostać wznowione w 
spółkach kooperujących z Fiatem, w których również trwają 
spory zbiorowe i przeprowadzone zostały referenda strajkowe. 
Są to Magneti Marelli oraz Denso Thermal Systems. 
Najważniejszy postulat zgłoszony przez związkowców dotyczy 
podwyżki płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników tych 
spółek w wysokości 420 zł brutto.
Podobna sytuacja jest w spółce Sistema Poland, jednak 
tam pracodawca nie wyznaczył terminu spotkania ze 
związkowcami, mimo że większość pracowników fi rmy 
opowiedziała się w referendum za rozpoczęciem strajku.

Podwyżki w Hucie Miasteczko Śląskie
» OD 100 DO 150 ZŁ NETTO WZROSNĄ WYNAGRODZENIA 
pracowników produkcyjnych Huty Cynku w Miasteczku 
Śląskim. Wyższe wypłaty załoga otrzyma w marcu z 
wyrównaniem od lutego. Do podwyżki płac, polegającej na 
podwyższeniu o 5 proc. stawek taryfi katora wynagrodzeń, 
przekonały pracodawcę zakładowe organizacje związkowe. 
Wysokość wzrostu wynagrodzeń uzależniona jest od stanowisk 
pracy oraz jej charakteru.
Negocjacje płacowe w Hucie Miasteczko Śląskie trwały od 
czerwca ubiegłego roku. Związkowcy informują jednak, że 
podpisane 13 lutego porozumienie w sprawie podwyżek dla 
pracowników nie kończy rozmów płacowych z pracodawcą.  
– W trakcie negocjacji zarząd huty wyszedł z propozycją 
dotyczącą utworzenia dodatkowej premii z zysku. Uzgodniliśmy, 
że w marcu doprecyzujemy jej wysokość za ubiegły rok. 
Wiadomo już, że premia miałaby zostać wypłacona 
z wyrównaniem od stycznia – informuje Jan Jelonek, 
przewodniczący Solidarności w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie.
W ocenie Jelonka z zagwarantowanej już podwyżki pracownicy 
huty są zadowoleni. – Przy wciąż rosnących kosztach życia ludzie 
na pewno doceniają ten wzrost płac. Tym bardziej, że ostatnią 
zbiorową podwyżkę otrzymali w 2009 roku – mówi Jan Jelonek.  
Huta Cynku w Miasteczku Śląskim zatrudnia blisko 700 
pracowników. Średnia płaca produkcyjna w zakładzie wynosi 
niespełna 4 tys. zł brutto.

OPRAC. AGA, BEA

LICZBA tygodnia

225 tys.
o tyle osób od 2007 roku powiększyło 
się grono pracowników pobierających 
minimalne wynagrodzenie – wynika ze 
statystyk GUS. W 2013 roku aż 436 tys. 
osób zatrudnionych w małych, średnich 
i dużych fi rmach otrzymywało najniższą 
pensję przewidzianą przepisami. Oznacza to, 
że było ich o 78 tys. więcej niż w roku 2012 
roku. Zdaniem prof. Mieczysława Kabaja 
z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 
Warszawie, wzrost w statystykach związany 
jest bezrobociem. W opinii profesora przy 
wysokim bezrobociu pracodawcy mają 
bardzo wielu chętnych na każde stanowisko 
pracy. Płacą zazwyczaj tylko tyle, ile muszą 
zgodnie z przepisami.
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Z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność rozmawiał Grzegorz Podżorny

Długi strajk i długie nego-
cjacje zakończyły się osta-
tecznie porozumieniem, ale 
mam wrażenie, że zamiast 
poczucia sukcesu czy zado-
wolenia, dominuje raczej 
poczucie ulgi, że protest już 
się skończył i że prezes Jaro-
sław Zagórowski nie będzie 
już rządził w JSW... 

– Niezwykle trudno się 
negocjuje w przypadku, gdy 
rozmowy nie dotyczą podwyżek 
czy zachowania uprawnień, ale 
tego, by ludziom jak najmniej 
odebrano. Bo przypomnę, że 
program prezesa Jarosława 
Zagórowskiego zakładał 
zabranie z kieszeni pracow-
ników 550 mln zł. W czasie 
długich, żmudnych rozmów 
udało się tę sumę zmniejszyć o 

ponad połowę – do niespełna 
260 mln zł. Oczywiście trudno, 
żeby ktoś był zadowolony, że 
będzie mniej zarabiał. Ale z 
drugiej strony można obrazowo 
to ująć tak, że prezes chciał 
zabrać górnikowi 1000 zł z 
wypłaty, dzięki ostrym prote-
stom, strajkowi i żmudnym 
negocjacjom zamiast 1000 zł, 
zabierze tylko 500 zł. Choć 
oczywiście można powiedzieć, 
że aż 500 zł. 
Innej drogi niż zgoda na wyrze-
czenia nie było?

– Podczas tych blisko 
trzech tygodni strajku i dzie-
siątek godzin rozmów dobrze 
poznałem faktyczną sytuację 
tej spółki. Jest ona dramatyczna 
i niestety nie było innej drogi 
ratunku niż zgoda załogi na 

wyrzeczenia. Tak naprawdę 
nasza walka polegała na tym, 
żeby tych pieniędzy z kieszeni 
pracowników JSW zarząd wyjął 
jak najmniej i żeby przez ten 
trudny czas dla spółki prowadził 
ją człowiek, który po pierwsze 
ma szacunek dla pracowników, 
a po drugie wizję wyjścia fi rmy 
z kryzysu.
W tym kontekście opowieści o 
wspaniałym menadżerze Jaro-
sławie Zagórowskim, któremu 
leży na sercu wyłącznie dobro 
fi rmy i odpowiedzialność za 
przyszłość JSW, brzmią jak 
żart... 

– Wielokrotnie podkre-
ślałem, że w sytuacji, gdy 
cena tony węgla wynosiła 
300 dolarów, to każdy górnik 
ścianowy mógłby być szefem 

JSW i obwołany wspaniałym 
menadżerem. Żaden problem. 
Problem pojawił się, gdy rozpo-
częła się dekoniunktura. Na 
wierzch zaczęły wychodzić 
wszystkie błędy prezesa i 
zarządu, skutki nietrafio-
nych inwestycji i fatalnego 
zarządzania. Okazało się, że 
ta fi rma została dorżnięta pod 
względem fi nansowym i tech-
nicznym. Postulat: „Zagórowski 
musi odejść”, wbrew opowieś-
ciom, że jest to wyłącznie 
personalizacja konfl iktu przez 
związki, miał tak naprawdę 
kluczowe znaczenie, bo ten 
prezes pokazał, że w czasach 
kryzysu fi rmą zarządzać nie 
umie, a jedynym pomysłem na 
jego dotrwanie na stanowisku 
było wyciągniecie dużej kasy 

z kieszeni pracownika, a być 
może gdzieś tam w podtekście 
krył się zamiar sprzedaży tej 
fi rmy np. Mittalowi, bo jaskółki 
różne rzeczy ćwierkały.
Koszty błędów menadżerów 
poniosą pracownicy...

– Niestety tak, choć to nie oni 
są winni, że w fi rmie nastąpił 
krach. I w przeciwieństwie do 
prezesa, to właśnie górnicy, 
pracownicy JSW wykazali 
swoją odpowiedzialność za 
fi rmę, za swoje kopalnie. Ludzie 
bardzo dobrze wiedzą, że od 
funkcjonowania tej firmy 
zależy ich przyszłość, utrzy-
manie ich rodzin i że konse-
kwencje zapaści spółki odbiją 
się wyłącznie na nich, bo prezes 
sam się wyżywi bez względu na 
sytuację JSW. Naprawdę długo 

byli cierpliwi. Zdecydowali się 
na strajk, bo nie widzieli już 
innego wyjścia. W związku 
ze strajkiem ich wypłaty za 
luty będą niewielkie. W ciągu 
najbliższych 2-3 lat będą musieli 
mocno zaciskać pasa. Ale innej 
drogi, jak już mówiłem, nie 
było. Teraz dużo zależy od 
odpowiedzialności i załogi, i jej 
reprezentantów związkowych 
i nowego zarządu. Myślę, że 
w JSW powinno generalnie 
nastąpić nowe otwarcie. Mam 
nadzieję, że spółką wreszcie 
zaczną kierować fachowcy, 
którzy szanują pracowników, 
słuchają ich i wiedzą, że ta 
fi rma nie jest ich prywatnym 
folwarkiem, dojną krową dla 
różnych układów, ale dobrem 
wspólnym.

Innej drogi nie było

W trakcie negocjacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej związki zawodowe zdołały ocalić ponad połowę 
tego, co pierwotnie zarząd spółki zamierzał wyciągnąć z kieszeni pracowników. Przede wszystkim jednak 

górnikom udało się doprowadzić do odwołania prezesa zarządu JSW. 

Porozumienie w JSW
R

ządy prezesa Zagó-
rowskiego doprowa-
dziły do tak głębo-
kiej ruiny, że cięć 
niestety nie udało się 

uniknąć. Pracownicy zgadzając 
się na zapisy porozumienia, 
które oznaczają dla nich tak 
duże wyrzeczenia, wykazali 
ogromną odpowiedzialności za 
spółkę. Takiej samej odpowie-
dzialności będziemy oczekiwać 
od nowego prezesa JSW – mówi 
Roman Brudziński, wiceszef 
Solidarności w spółce. 

Jak podkreślają przedsta-
wiciele Międzyzwiązkowego 
Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego JSW, w trakcie 
niezwykle trudnych, trwa-
jących wiele dni negocjacji 
z zarządem spółki, stronie 
społecznej udało się obronić 
znaczną część uprawnień 
górników, które prezes zamie-
rzał im odebrać. – Udało się 
wynegocjować m. in., że połowa 
„czternastki” pozostanie świad-
czeniem stałym, udało się 
obronić deputat w wysokości 
7 ton węgla i wiele innych 
elementów. Zdołaliśmy też 
uchronić pracowników przed 
wprowadzeniem kompletnie 
nieprzygotowanego 6-dnio-
wego tygodnia pracy. Na 
opracowanie rzetelnych zasad 
wdrożenia tego rozwiązania 
mamy czas do końca roku – 
wylicza Brudziński. 

W porozumieniu znalazł się 
również m. in. zapis dotyczący 
dostosowania warunków pracy 

i płacy pracowników kopalni 
Knurów-Szczygłowice do zasad 
obowiązujących w pozostałych 
kopalniach spółki. Zgodnie z 
dokumentem podpisanym 
13 lutego prace nad standa-
ryzacją płac w KWK Knurów
-Szczygłowice rozpoczną się 
jeszcze w tym roku, a realizacja 
uzgodnionego harmono-
gramu rozpocznie się w roku 

2016. Strony zobowiązały się 
również do podjęcia odrębnych 
rozmów dotyczących zmiany 
sposobu funkcjonowania spółki 
Szkolenie i Górnictwo. 

Jak podkreślają przedsta-
wiciele MKPS, najważniej-
szym osiągnięciem strajku-
jących górników jest jednak 
doprowadzenie do odwołania 
prezesa JSW Jarosława Zagó-

rowskiego. W ich ocenie 
głównym powodem olbrzy-
mich problemów finanso-
wych spółki są właśnie błędy 
w zarządzaniu popełnione 
przez byłego już prezesa. 
Chodzi m.in. o przekracza-
jące możliwości fi nansowe 
spółki, nietrafi one inwestycje 
czy przekazanie całej kwoty 
uzyskanej z upublicznienia 

akcji JSW do budżetu państwa 
w wyniku czego fi rma została 
pozbawiona środków na 
rozwój. 

Związkowcy wskazują 
również ,  że  e lementem 
koniecznym do wyprowa-
dzenia spółki na prostą jest 
zwiększenie wydobycia węgla 
koksowego, z którego sprze-
dażą nie ma najmniejszych 

problemów. Tymczasem tylko 
w zeszłym roku kopalnie 
spółki wydobyły o 1,4 mln 
ton węgla mniej, niż wcześniej 
zaplanowano, co spowodowało 
zmniejszenie przychodów 
JSW o około 500 mln zł. W 
2014 roku spółka nie wyko-
nała również znacznej części 
robót przygotowawczych, 
co wpłynie na zmniejszenie 
zdolności wydobywczych w 
kolejnych latach. 

– Ciągłe przerzucanie odpo-
wiedzialności za zaistniałą 
sytuację w JSW na Związki 
Zawodowe jest jedynie próbą 
uniknięcia odpowiedzial-
ności za stan faktyczny, 
będący wynikiem niekom-
petentnych i nieudolnych 
działań Zarządu, a głównie 
byłego prezesa Jarosława 
Zagórowskiego. Pracownicy 
JSW oczekują, że wyłonienie 
nowego Prezesa Zarządu, w 
drodze uczciwego konkursu 
odbędzie się w jak najkrót-
szym możliwym terminie. 
U w a ż a m y,  ż e  p o w i n n a 
to być osoba posiadająca 
niezbędne kompetencje i 
wiedzę z zakresu górnictwa, 
która pozwoli wprowadzić 
JSW S.A. na drogę szyb-
kiego rozwoju oraz stabili-
zacji – napisali przedstawi-
ciele MKPS w komunikacie 
opublikowanym 18 lutego, 
w którym ogłosili zakoń-
czenie akcji protestacyjno-
strajkowej w JSW.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: TŚD
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Dodatek alokacyjny, dodatek 
dla maszynistów szkolących 
stażystów oraz możliwość 
negocjacji wysokości nagrody 
z okazji Dnia Kolejarza – to 
najważniejsze zapisy poro-
zumienia podpisanego w 
PKP Cargo. 

– Porozumienie jest 
korzystne dla pracow-
ników, chociaż w pewnych 
kwestiach musieliśmy pójść 
na kompromis – mówi Jerzy 
Sośnierz, przewodniczący 
Solidarności w PKP Cargo 
SA Południowy Zakład 
Spółki.

Zgodnie z zapisami poro-
zumienia, dodatek dla maszy-
nistów szkolących staży-
stów wyniesie 2,50 zł za 
każdą godzinę szkolenia. 
Dodatek dla pracowników 
przenoszonych pomiędzy 
poszczególnymi oddziałami 
spółki, odległymi od siebie 
nieraz o wiele kilometrów, 
tzw. dodatek alokacyjny 
wyniesie 500 zł. Ponadto 
pracodawca zapewni tym 
pracownikom mieszkanie 
lub hotel. 

Kolejny punkt porozu-
mienia dotyczy nagrody z 
okazji Dnia Kolejarza. Jeżeli 
w ciągu trzech kwartałów 
wyniki fi nansowe spółki będą 
korzystne, wówczas osta-
teczna wielkość tej nagrody 
zostanie ustalona w trakcie 
negocjacji. Obecnie zgodnie 
z zapisami Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy 
każdemu pracownikowi 
przysługuje nagroda z okazji 
Dnia Kolejarza w wysokości 
200 zł. – Jeżeli kondycja fi rmy 
na to pozwoli, negocjacje 
będą dotyczyły wzrostu 
nagrody ponad ten poziom 
– podkreśla.

Jak  informuje  Jerzy 
Sośnierz, do 28 lutego dopre-
cyzowane zostaną kwestie 
dotyczące dodatku za zmianę 
harmonogramów pracy, co 
także było jednym z postu-
latów organizacji związ-
kowych. – Na razie udało 
się uzgodnić, że jeżeli w 
trakcie miesiąca harmono-
gram zostanie zmieniony 3 
razy, za każdą z tych zmian 
pracownik otrzyma 50 zł. 
Musimy określić, które grupy 
zawodowe ten dodatek 
obejmie – mówi.

Strony ustaliły też, że do 
końca tego roku z PKP Cargo 
nie zostanie wydzielone 
zaplecze warsztatowe i maga-
zyny. Po 1 stycznia 2016 roku 
o ewentualnych zmianach 
w tym zakresie pracodawca 
będzie musiał poinformować 
stronę społeczną 6 miesięcy 
wcześniej i przedstawić 
analizy, do których związ-
kowcy będą mogli się odnieść 
podczas negocjacji. – To są 
bardzo ważne ustalenia, 
ponieważ wcześniej praco-
dawca planował przekazanie 
warsztatów i magazynów 
spółce córce 1 kwietnia 
tego roku – podkreśla Jerzy 
Sośnierz. Do końca roku 
nie zostanie także zmie-
niona struktura organi-
zacyjna spółki – poszcze-
gólne zakłady PKP Cargo 
nie zostaną połączone w 
jeden, czego domagał się 
zarząd fi rmy.

Podpisanie dokumentu 
oznacza zakończenie sporu 
zbiorowego, który został 
wszczęty 30 października 
ubiegłego roku przez orga-
nizacje związkowe działające 
w spółce.

AK

Porozumienie 
w PKP Cargo

S
przeciwiamy się prywa-
tyzacji spółek kolejo-
wych, permanentnej 
restrukturyzacji branży 
i zwolnieniom pracow-

ników – mówi Henryk Grymel, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ Solidarność. 
Podkreśla, że podpisanie porozu-
mienia kończącego spór  zbiorowy 
w PKP Cargo nie oznacza odwo-
łania pogotowia strajkowego 
w całej branży. – Problemy w 
tej spółce były tylko jednym z 
elementów protestu. Jeszcze nie 
wszystkie z nich zostały rozwią-
zane – dodaje Grymel.

Ogłaszając pogotowie straj-
kowe, związkowcy chcieli zwrócić 
uwagę na niewłaściwe zarzą-
dzanie branżą. – Kierowaniem 
spółkami zajmują się ludzie, 

którzy nie mają pojęcia o kolei. 
Wcześniej specjalizowali się w 
fi nansach czy bankowości i nie 
posiadają praktycznie żadnego 
doświadczenia w branży. Ze 
spółek kolejowych drenowane 
są miliony złotych, które trafi ają 
do różnych fi rm doradczych i 
konsultingowych – mówi szef 
kolejarskiej Solidarności.

Poważnym problemem są 
też ciągłe zwolnienia kolejarzy. 
Tylko w styczniu z PKP Cargo w 
ramach programu dobrowolnych 
odejść z pracy zrezygnowało 
ok. 3 tys. pracowników. PDO 
kosztował przewoźnika blisko 
300 mln zł. Zdaniem związ-
kowców skala zwolnień w spół-
kach kolejowych jest tak duża, że 
może zagrozić bezpieczeństwu. 
– Za chwilę zabraknie ludzi do 

sprawdzania stanu technicznego 
lokomotyw, torów i rozjazdów. 
W tych obszarach mamy braki 
kadrowe, a do centrali firmy 
wciąż przyjmowane są kolejne 
osoby – zaznacza Grymel.

Kolejna kwestia to prywa-
tyzacja spółek kolejowych. W 
tej chwili proces ten ma objąć 
PKP Energetykę i PKP Telekom. 
Ta ostania spółka zajmuje się 
utrzymaniem łączności na kolei. 
Z informacji, do których dotarli 
związkowcy wynika, że PKP 
Telekom posiada ok. 600 km 
sieci światłowodowej na terenie 
całej Polski. – Ok. 67 proc. tej 
sieci dzierżawi inna fi rma, zysk 
z tego tytułu wynosi ok. 400 
mln zł rocznie, a cała spółka 
ma zostać sprzedana za 150 
mln zł. Taka prywatyzacja musi 

budzić sprzeciw pracowników 
i związków zawodowych – 
twierdzi Grymel.

Pogotowie strajkowe zostało 
ogłoszone na kolei 11 lutego. 
Wcześniej kolejarskie centrale 
związkowe napisały pismo do 
premier Ewy Kopacz, w którym 
poprosiły o rozpoczęcie rozmów 
dotyczących problemów branży. 
– Chcieliśmy rozmawiać albo z 
panią premier, albo z minister 
infrastruktury i rozwoju Marią 
Wasiak, ale nie otrzymaliśmy 
satysfakcjonującej odpowiedzi 
– podkreśla przewodniczący 
kolejarskiej Solidarności. Związ-
kowcy zapowiadają, że jeżeli 
nic się nie zmieni, rozpoczną 
przygotowania do referendum 
strajkowego w całej branży.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: w
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Pogotowie strajkowe na kolei

Kolejarskie centrale związkowe protestują przeciwko zwolnieniom i 
nieustannej restrukturyzacji branży. We wszystkich spółkach kolejowych 
trwa pogotowie strajkowe ogłoszone przez Solidarność, OPZZ i FZZ.

Kolejne szkoły zostaną zlikwidowane
Od nowego roku szkolnego w 
województwie śląskim zlikwi-
dowanych zostanie ponad 40 
szkół. Ich liczba może jeszcze 
ulec zmianie, ponieważ samo-
rządy mają czas do końca 
lutego, by zgłosić w Kurato-
rium Oświaty w Katowicach 
zamiar zamknięcia placówki 
oświatowej.

Reorganizacja szkolni-
ctwa zaplanowana została w 
14 miastach województwa 
śląskiego. Najwięcej szkół 
zlikwidowanych zostanie w 
Bytomiu, Chorzowie, Katowi-
cach i Gliwicach. Kilka placówek 
zostanie połączonych w nowe 
zespoły.

Mimo że samorządy mają 
obowiązek poinformowania 
organu nadzorującego, czyli 
właściwego kuratorium oświaty, 
o planach dotyczących likwi-
dacji i łączenia szkół, opinia 
wydana przez tę instytucję 
nie jest wiążąca. Zdaniem 

Lesława Ordona, przewodni-
czącego Regionalnego Sekre-
tariatu Nauki i Oświaty NSZZ 
Solidarność prowadzi to do 
sytuacji, w której samorządy 
mogą zrobić ze szkołami, co 
tylko zechcą. – Gminy mają 
zbyt dużą swobodę dzia-
łania w tym zakresie, a nie 
wszystkie likwidacje szkół są 
przemyślane. Bardzo często 
podejmując decyzję, kierują 
się tylko oszczędnościami, 
kosztem poziomu edukacji. 
Nierzadko w jedną placówkę 
łączone są np. dwie szkoły 
podstawowe liczące po 300 
dzieci, co nie ma żadnego 
uzasadnienia. Nauka w mniej-
szej szkole jest ze względów 
psychologicznych i pedago-
gicznych o wiele lepsza dla 
uczniów, niż w molochu – 
mówi Lesław Ordon.

Przewodniczący przypo-
mina, że obowiązek wydania 
zgody przez właściwe kurato-

rium na likwidację placówki 
oświatowej został zniesiony 
przez rząd SLD i minister 
edukacji Krystynę Łybacką. 

– Obecna szefowa resortu 
Joanna Kluzik-Rostkowska 
przyznaje, że to był błąd, ale 
nie podjęła jeszcze żadnych 

konkretnych działań, żeby go 
naprawić – dodaje Ordon.

Jego zdaniem likwidacja 
szkół pociągnie za sobą 

kolejne zwolnienia nauczy-
cieli. W szkole podstawowej, 
w której uczy się ok. 300 
dzieci, pracuje ok. 50 osób, 
bo szkoła nie zatrudnia 
tylko nauczycieli, ale też 
pracowników administracji 
i obsługi – woźnych, sprzą-
taczki, kucharki. – Tyle osób 
od razu idzie na bruk. Ci 
ludzie będą mieli ogromne 
problemy ze znalezieniem 
pracy. Przypadki, w których 
samorząd likwiduje szkołę, 
ale wszystkim zatrudnionym 
w niej osobom gwarantuje 
pracę, niestety należą do 
rzadkości – mówi.

Likwidacja połowy szkół 
w województwie śląskim 
to wynik reformy systemu 
oświaty z 2011 roku. W 
efekcie zamykane są licea i 
technika uzupełniające dla 
młodzieży i dorosłych oraz 
licea profilowane.

AGA
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Mam obowiązek krzyczeć, jak jest naprawdę
Z Pawłem Kukizem, kandydatem na Prezydenta RP rozmawiał Łukasz Karczmarzyk

Ostatnio często gości Pan 
w naszym regionie. Jeździł 
Pan do górników z Kompanii 
Węglowej, kiedy walczyli 
o swoje kopalnie, wspierał 
strajkujących w JSW... 

–  Od razu mówię, że to nie 
miało nic wspólnego z żadną 
kampanią wyborczą, bo to się 
działo jeszcze zanim podjąłem 
decyzję o kandydowaniu. Poza 
tym z górnikami, ze śląsko-
dąbrowską Solidarnością, z 
Dominikiem Kolorzem ten 
kontakt mam od wielu lat. 
To nie zaczęło się teraz. Ja 
jestem wolnorynkowcem, 
ale takim, który uważa, że 
prawa pracownicze powinny 
być szczególnie chronione, 
bo inaczej ten wolny rynek 
zmienia się w wolną amery-
kankę. 
Pańskie ostatnie wizyty na 
Śląsku były jednak inne od 
poprzednich. Górniczych 
protestów na tak wielką 
skalę nie było od lat. Co 
mówił Pan górnikom na 
masówkach?

–  Przede wszystkim już po 
pierwszych kilku wizytach na 
kopalniach, gdy widziałem 
determinację chłopaków i 
ducha, który tam panuje, 
wiedziałem jedno: że ten 
rząd nie jest w stanie ich 
pokonać, że nie ma z nimi 
najmniejszych szans. Oni 
nie walczyli o pieniądze, ale 
przede wszystkim o godność. 
To jest zupełnie podstawowa 
sprawa. Jeździłem do górników 
z prostą wiadomością, że jeżeli 
się poddadzą, jeżeli tej władzy 
uda się rozbić kopalnie, to nie 
będzie się już bała absolutnie 
nikogo, będzie mogła zrobić z 
nami wszystko. Oprócz tego, 
że górnicy dbają o byt swoich 
rodzin, mają też specjalną misję 
do wypełnienia. Muszą być 
strażnikami interesu obywatel-
skiego, obywatelskiej godności. 
Muszą być razem i być siłą. 
Bo inaczej Polska będzie poza-
miatana. Dlatego z górników 
usiłują dzisiaj zrobić bandytów, 
kiboli i Bóg wie kogo jeszcze. 
Pamiętam, że w latach osiem-
dziesiątych o strajkujących 
górnikach mówili dokładnie 
to samo.
Obecna zapaść w górnictwie 
to w pewnym sensie konse-
kwencja chorego systemu, 
z którym walczy Pan od 
lat...

– Absolutnie tak. To zupełnie 
analogiczna sytuacja, jak za 
komuny. Wtedy jednym z 
głównych postulatów było 
żądanie wyprowadzenia 
podstawowych jednostek 
partyjnych z zakładów pracy. 
A kim są dzisiaj ci wszyscy 
prezesi w górnictwie i innych 
spółkach skarbu państwa? 
To są zwyczajni funkcjona-
riusze partyjni, albo ludzie 
ściśle powiązani z partyjnym 
interesem. Przez partyjne 
rozdawnictwo oni łupią dzisiaj 
majątek, na który pracowały 
całe pokolenia robotników. Ta 
partiokracja jest wszędzie, w 
każdej dziedzinie życia.

Górnicy potrafi li się obronić, 
bo są zorganizowani i silni. 
A co z innymi, którzy takiej 
siły nie mają?

–  To właśnie jest podsta-
wowy cel mojego kandydo-
wania na urząd prezydenta, 
żeby skonsolidować wszyst-
kich ludzi, grupy i organi-
zacje społeczne dążące do 
zmiany systemu. Ja zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, 
żeby te wybory wygrać, ale 
jeśli to się nie uda, to każdy 
procent głosów oddanych 
na moją kandydaturę, to 
większa szansa, że w przy-
szłości zdołamy wprowa-
dzić do parlamentu nową 
siłę, która zabierze państwo 
partyjnym klanom i odda je 
obywatelom. Zastrzegam, że 
chodzi o ruch obywatelski, 
a nie jakąś partię. Tworząc 
partię, stajemy się trybikiem 
systemu, a z systemem nie 
da się walczyć, będąc jego 
częścią.
Pierwsza decyzja prezydenta 
Pawła Kukiza?

–  Rozpisanie referendum 
w sprawie zmiany ordynacji 
wyborczej i wprowadzenia 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do 
Sejmu. Potem następne refe-
renda: w sprawie przywrócenia 

poprzedniego wieku emerytal-
nego, w sprawie wzmocnienia 
obywatelskich inicjatyw usta-
wodawczych. Jeżeli udałoby się 
tego dokonać, jeżeli udałoby 
się przywrócić państwo obywa-
telom, to ostatnie referendum 
dotyczyłoby odwołania mnie 
ze stanowiska i rozpisania 
nowych wyborów.
Nie chodzi Panu o władzę?

–  Władzy wystarczy mi tyle, 
ile mam u siebie w domu. Ja 
nie jestem z żadnego rozdania 
partyjnego. Nie byłbym 
prezydentem wybranym za 
partyjną kasę i w związku z 
tym zobowiązanym do wypeł-
niania dyspozycji partyjnych 
wodzów. Ja jeżdżę po Polsce 
swoim samochodem, za swoje 
pieniądze. Nie mam kilome-
trówek. Ostatnio jedna dzien-
nikarka zapytała mnie, jak 
chcę wygrać wybory, skoro nie 
mam żadnego zaplecza poli-
tycznego. Odpowiedziałem jej, 
że mam największe zaplecze 
polityczne, bo tym zaple-
czem są obywatele. I w moim 
kandydowaniu właśnie o to 
chodzi, aby polityk znowu stał 
się pracownikiem obywateli, 
a nie ich panem opłacanym 
na dodatek z ich pieniędzy. 
Pierwszym krokiem do tego 
są JOW-y. 

JOW-y funkcjonują w Senacie 
i się nie sprawdziły...

–  Funkcjonują  też  w 
gminach niebędących miastami 
na prawach powiatu i tu 
sprawdzają się świetnie. W 
wyborach do rad gmin już 
dawno udało się przełamać 

monopol partyjnych klanów. 
W polskim Senacie jest stu 
senatorów. Na każdego z nich 
przypada 370 tys. wyborców. 
W tak dużych okręgach partie, 
które mają pieniądze i cały 
aparat propagandowy, są w 
stanie z najgorszego bandyty 

zrobić anioła i odwrotnie. 
W małych okręgach, gdzie 
każdy zna kandydata, często 
nawet osobiście, jest zupełnie 
inaczej. Poza tym partie mają 
gotowe sztaby, biura, pieniądze 
itd. Koalicja rządząca zna 
termin wyborów wcześniej od 
innych. Obywatele mogą się 
zacząć organizować dopiero 
wówczas, gdy ten termin 
zostanie ofi cjalnie ogłoszony. 
Dzisiaj ten wyścig wygląda tak, 
że gdy partyjni kandydaci są 
tuż przed metą, reszcie mówi 
się, że teraz mogą zacząć ich 
gonić.
Przecież partie polityczne 
funkcjonują w każdym 
systemie demokratycznym, 
bez względu na ordynację 
wyborczą...

 –  Ale tam, gdzie ordynacja 
jest jednomandatowa, mają 
zupełnie inny charakter. U 
nas partie są jak oddziały 
wojskowe, gdzie na czele 
jest wódz, który o wszystkim 
decyduje. Posłowie nie są 
lojalni wobec wyborców, 
ale wobec wodza, bo jak 
się mu sprzeciwią, to nie 
umieści ich na listach wybor-
czych. W USA czy w Wielkiej 
Brytanii, tam gdzie ordynacja 
jest większościowa, partie 
polityczne to wielonurtowe 
grupy działające na zasadzie 
porozumienia i przenikania 
się poglądów. 
Po co Panu to kandydo-
wanie? Zamiast szarpać się 
z systemem, mógł Pan przecież 
zająć się wyłącznie muzyką, 
żyć sobie wygodnie i spokojnie 
z dala od polityki...

–  Ja wychowałem się w 
małej miejscowości. Udało 
mi się zrobić karierę, o jakiej 
nawet nie marzyłem, wyłącznie 
dzięki ludziom. To ludziom 
zawdzięczam wszystko, co 
mam. Mój mikrofon dostałem 
od ludzi i nie mam prawa przez 
niego śpiewać, że wszystko 
jest ładnie i pięknie. Mam 
obowiązek krzyczeć, jak jest 
naprawdę. 

Foto: TŚD

Przyjaciel śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Paweł Kukiz posta-
nowił wystartować w majowych 
wyborach prezydenckich. Paweł jest 
wielkim sympatykiem naszego związku. 
Był z nami i mocno wspierał podczas 
regionalnego solidarnościowego strajku 
generalnego przed dwoma laty. Wspólnie 
z członkami śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności, ramię w ramię uczestniczył w 
ogólnopolskich i regionalnych akcjach 
protestacyjnych. Stawał w obronie 
naszych kopalni. W odróżnieniu od wielu 
establishmentowych polityków nie kalku-
lował, czy mu się to opłaca, czy nie. Nie 
wykorzystywał protestów do politycz-
nego lansu. Był i jest z nami, bo czuje, 
tak samo jak my, że w sporze pomiędzy 
władzą a ludem, rację ma zawsze lud. 

Zawsze mogliśmy na Pawła liczyć i 
dziś przyszedł czas, abyśmy się odwza-
jemnili za jego wielkie serce i zaangażo-

wanie. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność podjął decyzję 
o wsparciu Pawła Kukiza w zbiórce 
podpisów potrzebnych do tego, aby 
mógł formalnie zostać zarejestrowany 
przez Państwową Komisję Wyborczą jako 
kandydat na prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Potrzebnych jest 100 tys. 
podpisów. Jestem przekonany, że tych 
podpisów uda się zebrać dużo więcej, a 
swój znaczący udział w tej zbiórce będą 
mieć członkowie śląsko-dąbrowskiej
Solidarności. 

Czasu nie zostało zbyt wiele, bo tylko 
cztery tygodnie. Dlatego zwracam się do 
wszystkich członków i sympatyków NSZZ 
Solidarność, aby aktywnie włączyli się do 
akcji zbierania podpisów.

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Zbieramy podpisy dla Pawła
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IPN przypomina o 
Tragedii Górnośląskiej
W lutym, w ramach obchodów 
70. rocznicy Tragedii Górno-
śląskiej, katowicki oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej 
organizuje okolicznościowe 
wystawy oraz prowadzi 
projekty edukacyjne i wydaw-
nicze.

Od 16 do 20 lutego w 
gmachu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach 
prezentowana jest wystawa 
pt. „Koniec i początek. Rok 
1945 na Górnym Śląsku”. 
Na ekspozycję składa się 20 
paneli przybliżających realia 
1945 roku na Górnym Śląsku, 
m.in. okupację niemiecką, 
zakończenie działań wojen-
nych, wkroczenie Armii Czer-
wonejj na Górny Śląsk oraz 
deportacje mieszkańców tego 
regionu do ZSRR. Wystawa 
zilustrowana została fotogra-
fi ami, dokumentami, afi szami 
i wycinkami prasowymi 
pochodzącymi ze śląskich 
placówek muzealnych. 

W celu wyjaśniania Tragedii 
Górnośląskiej organizowane 
są też liczne wykłady i konfe-
rencje naukowe z udziałem 
historyków IPN. 23 lutego o 
godz. 15.00 w Regionalnym 
Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowi-
cach odbędzie się prezentacja 
teki edukacyjnej „Tragedia w 
cieniu wyzwolenia. Górny 
Śląsk w 1945 roku”. 

IPN zaprasza też do uczest-
nictwa w panelu dyskusyjnym 
pt. „Województwo śląskie. Rok 
1945”. Dyskusja z udziałem 
dr. Sylwestra Fertacza, dr. 
Kazimierza Miroszewskiego, 
dr. Adama Dziuroka oraz prof. 
Ryszarda Kaczmarka odbędzie 
się 25 lutego o godz. 12.00 na 
Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. Panel połączony 
zostanie z promocją książek 
historyków IPN na temat 
Tragedii Górnośląskiej. 

Publikacje o podobnej tema-
tyce prezentowane będą też 
w innych miastach naszego 

regionu. M.in. 22 lutego w 
parafii   pw. Ducha Świętego w 
Gliwicach-Ostropie historycy 
z IPN promować będą książkę 
„Mieli wrócić za czternaście 
dni”. W niej opowiadają o losach 
279 mieszkańców Ostropy, 
wywiezionych do przymu-
sowej pracy w ZSRR. 

Obchody 70. rocznicy 
Tragedii Górnośląskiej zakoń-
czone zostaną 26 lutego 
rozstrzygnięciem konkursu 
pt. „Niech świat o nas pamięta. 
Losy osób deportowanych z 
Górnego Śląska do ZSRR w 
1945 roku”. 

BG

14 lutego w Radzionkowie otwarto Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 
Był to jeden z najważniejszych punktów obchodów 70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Placówka utworzona z inicjatywy 
władz Radzionkowa i Oddziału IPN w Katowicach zostanie udostępniona zwiedzającym od 23 lutego.

Rusza Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków

M
am nadzieję, że 
młode poko-
lenie Górno-
ś l ą z a k ó w 
będzie się w 

tym miejscu uczyło postaw 
obywatelskich, postaw umiło-
wania ojcowizny i Ojczyzny. 
Niech pamięć buduje naszą 
tożsamość – mówił metro-
polita katowicki abp Wiktor 
Skworc podczas uroczystości 
otwarcia radzionkowskiego 
Centrum Dokumentacji Depor-
tacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku.

Zalążkiem do powstania 
tej instytucji była przygoto-
wana w 2003 roku przez IPN 
w Katowicach wystawa pt. 
„Deportacje Górnoślązaków 
do ZSRR w 1945 roku”. Była 
to pierwsza muzealna prezen-
tacja tematycznie związana z 
wywózkami kilkudziesięciu 
tys. mieszkańców Górnego 
Śląska do przymusowej pracy 
w Związku Sowieckim w 
1945 roku. Pokazywana była 
w wielu miejscowościach 
regionu, m.in. w Bytomiu, w 
Muzeum Górnośląskim. Kilka 
lat później władze Radzion-

kowa zwróciły się do IPN o 
rozważenie możliwości przeka-
zania wystawy na rzecz stałej 
ekspozycji upamiętniającej 
te tragiczne wydarzenia. Tę 
inicjatywę wsparło meryto-

rycznie i finansowo aż 29 
samorządów ze Śląska. 

Współpraca władz Radzion-
kowa z IPN doprowadziła 
do utworzenia Centrum w 
nieczynnym budynku po stacji 

kolejowej. Po przeprowadzeniu 
remontu, na stałe zainstalo-
wana została tam wystawa 
IPN poświęcona deportacjom. 
– Zależało nam, by ekspozycja 
zyskała nową jakość, dlatego 

Oddział IPN w Katowicach 
zajął się jej modyfi kacją. Odno-
wiona wystawa przynosi infor-
macje o wywózkach do ZSRR, 
zgodne z obecnym stanem 
badań. Wpisują się w nią m.in. 

symulacja podróży „krowio-
kiem” – wagonem bydlęcym, 
którym na Wschód wywożono 
deportowanych, mapy sowie-
ckich łagrów oraz prezentacje 
filmowe i multimedialne – 
informuje Monika Kobylańska, 
asystent prasowy katowickiego 
Oddziału IPN. – W specjalnej 
bazie będzie też można spraw-
dzić dane personalne depor-
towanych. Na początek przy-
gotowaliśmy dane ok. 10 tys. 
osób. Baza budowana od kilku 
lat ma docelowo objąć ok. 45 
tys. nazwisk, choć całkowitą 
liczbę deportowanych trudno 
jest ściśle określić – wyjaśnia 
Monika Kobylańska.

Mianem Tragedii Górno-
śląskiej określane są sowie-
ckie akty terroru dokonane 
w latach 1945-48 ubiegłego 
wieku na Górnoślązakach. 
To tysiące wywózek na Sybir, 
niezliczone aresztowania, egze-
kucje, gwałty i mordy. Dla 
upamiętnienia 70. rocznicy 
tych zbrodni Sejmik Samorzą-
dowy Województwa Śląskiego 
ogłosił rok 2015 Rokiem Tragedii 
Górnośląskiej. 

BEA

16 lutego w Bibliotece Śląskiej w 
Katowicach odbyła się promocja 
książki „Wiarą i węglem ciosany”, 
której  bohaterem jest ks. Bernard 
Czernecki, kapelan śląsko-dą-
browskiej i górniczej Solidar-
ności. W publikacji zapisane 
zostały rozmowy, które przez 
rok z księdzem prowadzili Jan 
Dziadul i Marek Kempski. 

Spotkanie było też swoistym 
benefi sem ks. Czerneckiego z 
okazji 85. urodzin, 60. rocznicy 
święceń kapłańskich i 35-lecia 
Solidarności. – Czegoś podob-
nego nigdy nie przeżyłem. 
Nie spodziewałem się też, że 
mam aż tylu przyjaciół. Jestem 
wzruszony ich serdecznością. 
Cieszę się, że moje wspomnienia 
zostały tak ciepło przyjęte. Na 
początku nogi mi się trzęsły. 
Krępuje mnie, gdy mam mówić 
o sobie – przyznaje ks. Bernard 
Czernecki. 

Wywiad z ks. Czerneckim, to 
barwna opowieść o jego życiu 
i posłudze kapłańskiej. Ksiądz 
m.in. wspomina w nim ważnych 
dla niego ludzi oraz opowiada 
najnowszą historię Polski, 
stworzoną w latach 1980-89 w 
Jastrzębiu-Zdroju. Wiele uwagi 
poświęca strajkującym górnikom 
z jastrzębskich kopalń, którzy 
wybrali go na swojego duchowego 
i merytorycznego przywódcę. – 
Przesłanie tej książki zawarte jest 
w jej tytule. To węgiel i wiara, 
szkoła i Kościół, moja praca, Bóg 

i Ojczyzna. To strajki górników, 
honor i Solidarność. Taki patrio-
tyczny i katolicki był mój dom, 
w którym się wychowałem. Taki 
jest też mój Kościół – wyjaśnia 
ks. Czernecki. 

Obecny na promocji książki 
„Wiarą i węglem ciosany” ks. abp 
senior Damian Zimoń dziękował 
księdzu Czerneckiemu m.in. za 
„duszpasterskie podejście do 
człowieka”. List gratulacyjny od 
prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego odczytał jego doradca 
Jan Lityński. – Ta publikacja 
to niezwykle ważne, unikalne 
źródło wiedzy o śląskiej walce o 
wolność, o trudnej historii tego 

regionu w XX wieku – napisał 
prezydent RP.

Ks. Bernard Czernecki, dusz-
pasterz śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności, pochodzi z rodziny 
górniczej. W 1974 roku rozpoczął 
posługę kapłańską w Jastrzę-
biu-Zdroju, gdzie wybudował 
kościół pw. Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła. Przez 
wiele lat pełnił tam funkcję 
proboszcza. Od 1994 roku jest 
na emeryturze. W 2005 roku 
został uhonorowany orderem 
Polonia Restituta, a w 2010 roku 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

BG

Publikacja wspomnień 
ks. Bernarda Czerneckiego

Foto: ipn.gov.pl
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Bartosz Jakubowski, 
CDO24

Koledze

Robertowi Miszczykowi

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

przyjaciele z Solidarności Ziemi Zawierciańskiej       

Drogim Przyjaciołom 

Robertowi i Alinie Miszczyk 
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci 

MAMY
składa 

Małgorzata Benc
z Biura Terenowego 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Zawierciu

Serdecznie dziękuję

wszystkim Przyjaciołom z Solidarności 
za udział w uroczystościach pogrzebowych

MOJEJ MAMY

Podziękowania składam też za okazane mi wsparcie 
i słowa pocieszenia. 

Robert Miszczyk z Rodziną

Koledze 

Robertowi Miszczykowi  
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci

MAMY
składają

przyjaciele z Solidarności z Jaworzna

W trudnych chwilach po śmierci

MAMY
łączymy się w bólu
z naszym Kolegą

Robertem Miszczykiem i Jego rodziną
Wyrazy najgłębszego  współczucia

składają
koleżanki i koledzy

ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

MAMY
naszego Kolegi

Roberta Miszczyka
pracownika Biura Ekonomiczno-Prawnego

śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa wsparcia

w imieniu koleżanek i kolegów
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący
Dominik Kolorz

Zaliczenie darowizny do 
schedy spadkowej

W 
niektórych 
przypadkach 
uprawnieni do 
dziedziczenia 
na podstawie 

ustawy będą mogli docho-
dzić swojej części spadku z 
przedmiotów darowanych 
przez spadkodawcę przed 
jego śmiercią. 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. 994 
Kc przewidział, że przy usta-
laniu prawa do zachowku nie 
wszystkie darowizny uczynione 
przez spadkodawcę będą doli-
czane do spadku. Zatem do 
schedy spadkowej nie będzie 

doliczać się darowizn „drob-
nych, zwyczajowo w danych 
stosunkach przyjętych, ani 
dokonanych przed więcej niż 
dziesięciu laty, licząc wstecz od 
otwarcia spadku, darowizn 
na rzecz osób nie będących 
spadkobiercami albo uprawnio-
nymi do zachowku”. Ponadto 
„zstępnemu nie dolicza się do 
spadku darowizn uczynionych 
przez spadkodawcę w czasie, 
kiedy nie miał zstępnych. Nie 
dotyczy to jednak wypadku, 
gdy darowizna została uczy-
niona na mniej niż trzysta dni 
przed urodzeniem się zstęp-
nego”. Również w stosunku do 
„małżonka nie dolicza się do 
spadku darowizn, które spadko-
dawca uczynił przed zawarciem 
z nim małżeństwa”.

Istotne jest, że wartość przed-
miotu darowizny będzie obli-
czona „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 darowiznę 
(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 zachowku, to 
uprawniony będzie mógł żądać 
sumy pieniężnej potrzebnej 
do uzupełnienia zachowku 
od osoby, która otrzymała od 
spadkodawcy darowiznę. 

Artykuł 999 Kc przewi-
duje jednak, że „jeżeli spadko-
bierca obowiązany do zapłaty 
zachowku 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 wzbo-

gacenia będącego skutkiem 
darowizny, czyli nadwyżki 
ponad udział, który należy mu 
się ustawowo ze spadku.

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 posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
dodatkowych informacji w depar-
tamencie 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 zainte-
resowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www. cdo24.pl.
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Środek nocy, pijany facet dzwoni 
do drzwi. Otwiera mu kobieta. 
Pijany do niej:
–  Z ieńńń dbry.  Szy  ja  tu 
mieszkam?
– Nie, nie mieszka pan tutaj.
Trzasnęła drzwiami. Za chwilę znowu 
dzwonek do drzwi.
–  Z ieńńń dbry.  Szy  ja  tu 
mieszkam?
– Nie mieszka pan!
Sytuacja powtarza się jeszcze kilka 
razy. Aż w końcu pijany nie wytrzy-
muje.
– Z ieńńń dbry.  Szy  ja  tu 
mieszkam?
– Nie mieszka pan tutaj, do jasnej 
cholery!
– To niesprawiedliwe. Pani mieszka 
wszędzie, a ja nigdzie!

***
Facet spędza miłe chwile u kochanki. 
Nagle do domu wraca mąż. Kochanka 

szybko bierze worek ze śmieciami, 
daje stojącemu w drzwiach mężowi 
i mówi:
– Kochanie, proszę wynieś 
śmieci.
Kochanek w tym czasie wymknął 
się niepostrzeżenie i idąc w drodze 
do domu myśli o swojej kochance 
w samych superlatywach:
– Jaka ta moja kochanka jest inteli-
gentna, sprytna i ma refl eks.
Wchodzi do domu, a tu żona daje 
mu worek ze śmieciami i mówi:
– Kochanie, proszę wynieś 
śmieci.
Facet bierze worek i mruczy do 
siebie pod nosem:
– A to zołza. Cały dzień w domu 
siedzi i nawet śmieci nie może 
wynieść.

***
Przychodzi facet ze złotą rybką 
do onkologa. Wchodzi. Milczy. 

Onkolog również milczy. Patrzą 
na siebie pytająco.
– Kicha  – wydusza z siebie wreszcie 
facet.
– Słucham?
– Kicha.
– Jaka znowu kicha?
– Rybka kicha. Chora jest znaczy 
się.
– Panie, coś pan! Jak rybka może 
panu kichać? A w ogóle ja jestem 
onkologiem, czemu przynosi pan 
do mnie chorą rybkę?
– Kolega pana zareklamował. 
Podobno raka pan wyleczył.

***
Idzie pogrzeb. Za trumną facet z 
psem a za nimi długa karawana 
ludzi.
Z naprzeciwka idzie inny facet (bez 
psa) i pyta tego z psem:
– Przepraszam,  a  czy j  to 
pogrzeb?

– A, to pogrzeb mojej teściowej.
– A dlaczego idzie pan na pogrzeb 
z psem?
– No bo to on ją zagryzł.
– E? To pożycz pan tego psa!
– No to idź pan na koniec 
kolejki.

***
Mamusiu, czy to prawda, że dziadek 
był najsławniejszym proktologiem 
przed wojną?
– Tak synku, szczera prawda.
– A czy to prawda, że tatuś był 
jeszcze lepszym proktologiem od 
dziadka?
– Oczywiście, synku – był lepszy.
– A ja kiedy dorosnę...
– Będziesz jeszcze lepszym prok-
tologiem!
– Ale ja chcę być mechanikiem 
samochodowym.
– Jeszcze czego. Całe życie w smarach 
grzebać.

ROZBAWIŁO nas to

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» W ZESZŁYM TYGODNIU 
skarżyliśmy się na skanda-
licznie niską obecność kandy-
datki Ogórek w przekazach 
telewizyjnych. Jak mawiają 
tzw. dziennikarze niepokorni: 
presja ma sens. Kandydatkę 
Magdalenę wreszcie zaczęli 
pokazywać częściej w tele-
wizorach. Niestety poza 
obrazem puścili też fonię i 
cała nasza determinacja, żeby  
na nią głosować, zniknęła w 
mgnieniu oka. Najbardziej 
podobał nam się wywód 
pani kandydatki dotyczący 
tego, jak to świetnie rozumie 
problemy młodych Polaków. 
– Jest mi tak trudno, jak wam 
– rzekła pani  kandydatka. 
Sęk w tym, że, jak donoszą 
niezawodne tabloidy, swoją 
deklarację złożyła w sukience 
za 2300 zł i w pantofelkach za 
5 stów. Tak to już jest z tymi 
politykami LSD. Wrażliwości 
podobnie jak wątroby mają 
po dwie. Jedną na pokaz i 
druga naprawdę. 

» KANDYDATKĘ OGÓREK 
w mig rozgryzł bystry jak 
górski potok i ostry jak prze-
cinak poseł szejnfeld. Szejnfeld 
ów dokonał błyskawicznej 
analizy politologiczno-sce-
nicznej i stwierdził, że kandy-
datka Ogórek tylko gra przed 
wyborcami. Następnie równie 
błyskotliwie dodał, że trik pani 
Magdy się nie uda, bo „aktor 
lub aktorka nigdy nie będzie 
prezydentem”. Był kiedyś 
facet o nazwisku Reagan i z 
tego, co pamiętamy, zanim 
został prezydentem dalekiego 
kraju o nazwie USA, ponoć 
zagrał w paru fi lmach. No, ale 
przecież nie po to szejnfeld 
został naczelnym specem od 
gospodarki w peło, żeby się 
jeszcze na kinematografii   znać, 
czy pamiętać, kim z zawodu 
byli przywódcy krajów z 
drugiego końca świata. 

» PODOBNIE RZECZ 
wygląda, gdy rozchodzi się o 
dyplomację. Nie każdy przecież 
musi znać te wszystkie savoir 

vivry i inne bon-tony, a już na 
pewno nie król Europy Donek. 
Gdy dziennikarze zapytali 
króla, dlaczego zabrakło go 
na szczycie w Mińsku zorga-
nizowanym w sprawie wojny 
na Ukrainie, Donek odparł, 
że „za poważna sprawa”.  W 
całej rozciągłości się z Jego 
Wysokością zgadzamy. Król 
nie będzie nadwyrężał swojego 
majestatu na pierdoły w stylu 
wojny tuż za naszymi grani-
cami. On jest od tego, żeby 
napawać nas narodową dumą 
i pokazywać, jak to ładnie 
już nauczył się mówić po 
angielsku.   

» NA NASZYM KRAJOWYM
podwórku również nie brakuje 
takich, co to i bez korony wiodą 
królewskie życie za pieniądze 
poddanych. Taka np. posłanka 
Renata Zaremba z peło, ostat-
niego lata zażywała  uroków 
spa w czterogwiazdkowym 
hotelu w Kudowie-Zdroju. 
Mimo że w tym czasie Sejm 
miał wakacje, nie odbywały 
się obrady, nie pracowały 

komisje, innymi słowy nie 
działo się, kompletnie nic, 
co nosiłoby znamionajakiej-
kolwiek pracy, swój urlop 
pani posłanka rozliczyła w 
ramach poselskiego ryczałtu 
za noclegi. Cóż, niektórym 
jest ciężko w kieckach za 2,5 
tys. zł, innym w luksusowych 
hotelach. Tylko podatnikom, 
którzy za to płacą,  ciężko jest 
ot tak, po prostu. 

» INNY PAN HRABIA z peło, 
niejaki Robert Dowhan  jakiś 
czas temu zaparkował swoje 
porsche w centrum Głogowa. A 
że parkomaty są dla motłochu, 
a nie dla arystokracji, to opłaty 
za parkowanie w wysokości 
2 zł (słownie dwóch złotych) 
pan senator nie uiścił. Gdy zaś 
otrzymał wezwanie do zapłaty, 
zasłonił się immunitetem.  Z 
oświadczenia majątkowego 
pana senatora wynika, że 
oprócz porsche ma jeszcze 
m.in. 3,4 mln zł w papierach 
wartościowych i zegarek za 
40 tys. zł. Ale przecież nie od 
dziś wiadomo, że w przypadku 

tych wszystkich Nowaków, 
Hofmanów czy innych Zaremb 
i Dowhanów nie o kasę tak 
naprawdę chodzi, tylko o 
mentalność. Drobny cwania-
czek pozostanie drobnym 
cwaniaczkiem, bez względu 
na to, czy wsadzi się go do 
fury za kilkaset tysięcy, czy 
do wanny z bąbelkami w 
luksusowym hotelu. 

» A GDY JUŻ ZAPŁACIMY 
za te ich wszystkie bąbelki, 
fury, kiecki to musimy jeszcze 
pamiętać o utrzymaniu 
dworów naszych kochanych 
arystokratów. Dworzanie, czyli 
urzędnicy w ministerstwach, 
dostali nagrody za 2014 rok w 
wysokości 95 mln zł. Najwięcej 
zgarnęli dworzanie Grzesia 
Schetyny, bo aż 26 baniek do 
podziału. Średnia pensja w 
Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych to zaledwie 7700 zł, 
więc premie były jak najbar-
dziej uzasadnione. Należały 
im się jak psu micha i Nobel z 
ekonomii szejnfeldowi.  

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Trampkarze ze Szkółki Piłkarskiej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Jastrzębiu– Zdroju zwyciężyli w VIII Międzynaro-
dowym Memoriale im. Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego 
i Jana Tyszkiewicza. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z czeskiej 
drużyny MFK Vitkovice. Na trzeciej pozycji uplasowali się młodzi 
piłkarze z Lecha Poznań. Turniej, w którym wzięło udział 10 
drużyn, rozegrano w dniach 14-15 lutego w hali jastrzębskiego 
MOSiR.

Piłkarze z Jastrzębia na dziewięć meczów wygrali aż osiem. 
Pokonali m.in. Lecha Poznań i ubiegłorocznych zwycięzców 
turnieju, piłkarzy ze słowackiego MFK Rużomberok. Jedynym 
rywalem, który zdołał odebrać im punkty był GKS Katowice.

Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc puchary ufundowali 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, 
szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek i 
przewodniczący górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Wręczono 
też nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem turnieju został 
Michał Skóraś ze Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie, a najlep-
szym bramkarzem Filip Halamiczek z MFK Vitkovice. 

Jastrzębski memoriał organizowany jest dla uczczenia pamięci 
związkowców ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności, którzy w 1993 
roku zginęli w wypadku samochodowym pod Koziegłowami. 

BEA

Trampkarze z Jastrzębia 
wygrali memoriał

7 marca w Stacji Narciarskiej „Cieńków” w Wiśle-Malince 
odbędą się doroczne Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie 
o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej.

Uczestnikami imprezy organizowanej przez Nadwiślańską 
Agencję Turystyczną mogą być aktualni pracownicy kopalń, 
zakładów KW i spółek powiązanych kapitałowo oraz człon-
kowie ich rodzin. W konkurencjach indywidualnych zawodnicy 
wystartują w poszczególnych grupach wiekowych. W zawodach 
mogą też wziąć udział emerytowani pracownicy spółki. 

Warunkiem zgłoszenia drużyny jest złożenie opłaty wpisowej 
w wysokości 70 zł od zawodnika. 

Kontakt z sekretariatem zawodów: 
tel. 32/ 326 23 53 Magdalena Szczurek. 

Slalom o Puchar Prezesa KW
Ogłoszenie

Foto: TŚD


