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Jerzy Buzek: Od pięciu lat działamy 
wspólnie. Nie ma już „nas” i „was”.
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Arkadiusz Derebisz: Do „Solidarności” 
zapisali się prawie wszyscy pracownicy 
straży ochrony lotniska.
W REGIONIE » STRONA 5

S
olidarność” i inne 
związki zawodowe nie 
popierają ostatecznej 
wersji pakietu anty-
kryzysowego, który 

kilkanaście dni temu trafi ł do 
Senatu. W pakiecie nie znalazły 
się m. in. rozwiązania wspie-
rające osoby najuboższe. Brak 
też zasiłków okresowych dla 
tych, którzy w kryzysie tracą 
pracę oraz dla rodzin wielo-
dzietnych. Są za to zapisy po-
zwalające wszystkim fi rmom, 
a nie tylko tym, które dotknął 
kryzys, na stosowanie elastycz-
nego czasu pracy. Pakiet nie 
zawiera też proponowanych 
przez związki zawodowe roz-
wiązań dotyczących umów na 
czas określony i elastycznego 
czasu pracy.

Nie zaskakuje natomiast 
fakt, że pakiet w kształcie, 
który trafi ł do Senatu, zyskał 
akceptację pracodawców. W 
trakcie prac w komisji sejmo-
wej, na ich wniosek wicemi-
nister pracy i polityki spo-
łecznej Czesława Ostrowska 

zablokowała dyskusję i  me-
rytoryczną ocenę  poprawek 
zgłaszanych przez związki za-
wodowe. Minister uzależniła 
możliwość ich wprowadzenia  
od zgody pracodawców. Za-
miast merytorycznej dyskusji 
o poprawkach, przedstawiciele 
organizacji pracodawców ata-
kowali na forum Komisji nasz 
związek, oskarżając bezpod-
stawnie NSZZ „Solidarność” o 

złamanie uzgodnień i zerwanie 
porozumienia.

–  Zbudowany z wielkim  
trudem kapitał wzajemnego 
zaufania pomiędzy partne-
rami społecznymi został w 

ostatnich tygodniach bardzo 
nieroztropnie roztrwoniony. 
Najbliższe miesiące bezlitoś-
nie zweryfi kują rzeczywistą 
wartość forsowanych dzi-
siaj rozwiązań antykryzyso-

wych – tak szef „Solidarności” 
Janusz Śniadek skomento-
wał postawę pracodawców 
w przesłanym do nich liście. 

Przewodniczący „Solidar-
ności” przestrzega w nim, że 

wobec nieuczciwie prowa-
dzonego dialogu społeczne-
go, środowiskom pracowni-
czym, jako jedyny instrument 
obrony pozostaną protesty. – 
W tej sytuacji NSZZ „Solidar-
ność” uznaje dalsze próby 
uzgodnień dotyczące ustawy 
za bezcelowe i niewłaściwe. 
Nie będziemy uczestniczyć 
we wprowadzaniu opinii pub-
licznej w błąd, że poszukuje się 
rozwiązań antykryzysowych 
na drodze dialogu – czytamy 
w piśmie. 

Zdaniem „Solidarności”, taka 
sytuacja to złamanie zawartego 
w marcu kompromisu między 
związkami a pracodawcami. – 
Powyższa sytuacja oraz tolero-
wanie przez pracodawców farsy, 
w jaką przerodziły się posie-
dzenia komisji sejmowych, 
rodzi przypuszczenie, że 
miały miejsca uzgodnienia
i konsultacje bez strony związ-
kowej – napisał Janusz Śniadek 
w liście wystosowanym do 
pracodawców.

WG

Śląsko–Dabrowska „Solidar-
ność” protestuje przeciwko 
bezprawnemu dyscyplinar-
nemu zwolnieniu z pracy 
Marka Czekaja – działacza 
„Solidarności” w katowickiej 
klinice okulistycznej i prze-
wodniczącego tamtejszej 
rady pracowników.

Dr Czekaj był przywód-
cą protestu załogi szpitala 
przeciwko połączeniu nale-
żącej do Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego kliniki 
z zabrzańskimi klinikami 
alergologiczną i endokry-
nologiczną. Tym samym 
liczba łóżek dla dzieci i do-
rosłych z chorobami oczu 
zmniejszyłaby się o 50. Przed 
szpitalem przez kilka dni 
działało „białe miasteczko”, 
a protestujący, których po-

pierała tamtejsza „Solidar-
nośc”, dostawali wsparcie 

m. in. od Zarządu Regionu. 
Sprawą zajęła się m. in. Wo-
jewódzka Komisja Dialogu 
Społecznego, a protest osta-
tecznie zawieszono.

Andrzej Drybański, nowy 
dyrektor szpitala, podjął 
tymczasem kilka dni temu 
kontrowersyjną decyzję o 
dyscyplinarnym zwolnieniu 
dr. Czekaja. Jako powody 
podał m. in. zorganizowanie 
„białego miasteczka”, próbę 
dyskredytacji władz szpitala 
i ŚUM i użycie służbowego 
adresu do wysłania maila 
do PAP–u.

Przeciwko zwolnieniu 
stanowczo zaprotestowało 
Prezydium Zarządu Regionu. 
– Jest dla nas oczywiste, że 
podane przez dyrekcję po-
wody zwolnienia w żaden 

sposób nie uzasadniają tej 
decyzji. Są mocno naciąga-
ne i służą wyłącznie próbie 
zastraszenia załogi szpitala 
i pozbycia się niewygodne-
go pracownika – głosi treść 
stanowiska. – Stanowczo 
domagamy się od kierow-
nictwa kliniki wycofania się 
z tego zamiaru, który może 
na nowo i z jeszcze większą 
siłą rozpalić konfl ikt w tej 
ważnej dla województwa ślą-
skiego placówce medycznej. 
W przeciwnym razie Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ „Solidarność” 
podejmie wszelkie działania 
w obronie kolegi Marka 
Czekaja – ostrzega prezy-
dium Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności”. 
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W obronie przywódcy protestu

Rząd nie podjął dialogu z partnerami społecznymi, a ciężarem kryzysu obarczył przede wszystkim
pracowników. W efekcie pakietowa ustawa regulująca rynek pracy stała się autorską propozycją rządu. „Solidarność” 
nie będzie jej żyrować.

PRACOWNIKOM POZOSTAJĄ
JUŻ TYLKO PROTESTY

Kup cegiełkę
– wybudujesz pomnik ks. Jerzego Popiełuszki 

w Bytomiu. Cegiełki w cenie10 zł (limitowany 

nakład 5 tys. sztuk) są do kupienia w siedzi-

bie Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” i we 

wszystkich Biurach Terenowych.

Marek Czekaj to ceniony 
anestezjolog i działacz związko-
wy. Pracę traci za wyssane
z palca przewinienia

Foto: internet 

Czy w związku z nieakceptowanym przez związki zawodowe kształtem pakietu czeka nas jesień pro-
testów pracowniczych?

NSZZ „Solidarność” 
uznaje dalsze 
próby uzgodnień 
dotyczące ustawy za 
bezcelowe
i niewłaściwe. Nie 
będziemy uczestniczyć 
we wprowadzaniu opinii 
publicznej w błąd, że 
poszukuje się rozwiązań 
antykryzysowych na 
drodze dialogu

Foto: archiw
um
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INNI napisali

TRZY pytania
Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”

Dla tej decyzji nie było alternatywy– tyle od przyszłego roku wynosić będzie 
płaca minimalna. Porozumienie w tej spra-
wie zawarły podczas obrad Komisji Trój-
stronnej związki zawodowe, pracodawcy 
i rząd. Będzie to 41,8 proc. przeciętnego 
przyszłorocznego wynagrodzenia (3150 zł 
brutto). Związki zawodowe chcą jednak, 
by zgodnie z zapewnieniem premiera Do-
nalda Tuska jesienią rozpoczęły się rozmo-
wy o zwiększaniu minimalnego wynagro-
dzenia do 50 proc. płacy przeciętnej. 
Z rządowych szacunków wynika, że teraz 
płacę minimalną albo jeszcze niższe wyna-
grodzenie otrzymuje ok. 16 proc. zatrud-
nionych, a po podniesieniu jej do 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia, byłoby to 
ok. 25 proc. pracowników. 

LICZBA tygodnia

1317 zł
Mija tydzień od wycofania się „Solidar-
ności” z prac w Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego. Nie żałuje pan 
tej decyzji? 

– Absolutnie. Ostatnie miesiące spo-
wodowały, że nie mieliśmy praktycznie 
alternatywy dla takiego postępowania. 
Uzasadnialiśmy już zresztą naszą de-
cyzję: postępująca prywatyzacja przez 
marszałka województwa Wojewódzkiej 
Rady Zatrudnienia i Rady Społecznej Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, szykano-
wanie „Solidarności” w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim, wspierana przez obecną 
władzę kampania przeciwko związkom 
zawodowym w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej. Wszystko to dzieje się przy bier-
nej postawie wojewody Zygmunta Łu-
kaszczyka. Niereagowanie na taką sytuację 
byłoby zaakceptowaniem tych praktyk i 
przyznaniem się do bezradności.
Jakie są echa tej decyzji? Ktoś ja poparł? 
Skrytykował? 

Mam sygnały ze strony wojewody i 
marszałka Smigielskiego, że interesuje ich 
spotkanie, że chcą rozmawiać na trudne 
tematy. Jestem na takie rozmowy gotowy, 
ale na pewno nie w ramach Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Społecznego. Ten 
etap jest póki co zamknięty. Możemy na-
tomiast rozmawiać jak przewodniczący 
ZR, wojewoda i marszałek. Na takie spot-
kanie jestem otwarty. Poparły nas OPZZ 
i Forum ZZ, ale same podobnej decyzji 
nie podjęły. Sprawa odbiła się echem 
też w innych częściach kraju. Podobną 

decyzję podjęła „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego, poparła nas „Solidarność” 
dolnośląska. 
Wspomniał pan o sytuacji w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej. Czy jest szansa 
na unormowanie tam sytuacji i koniec 
szykanowania „Solidarności”?

– W poniedziałek uczestniczyłem w 
spotkaniu z prezesem Jarosławem Za-
górowskim. Wydaje się, że jest szansa 
na koniec konfl iktu w JSW, ale do tego 
jeszcze daleka droga. Chodzi o to, by 
skończyć tam z monologiem i rozpocząć 
normalny dialog. Zresztą podobnie spra-
wa wygląda na poziomie kraju. Ostatnie 
„manewry” rządu i pracodawców przy 
pakiecie antykryzysowym pokazują, że 
oni wciąż próbują ogrywać związki za-
wodowe. Z marcowego porozumienia 
z pracodawcami praktycznie już nic nie 
pozostało. Takie praktyki przenoszą się 
potem na poziom regionalny. 
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Niereagowanie na 
lekceważenie byłoby 
zaakceptowaniem tych 
praktyk i przyznaniem 
się do bezradności.

Za rok powstanie 
ślabikorz – pierwszy 
śląski elementarz

(…) O tym, że śląska mowa żyje i może 
być atrakcyjna także dla młodych Ślązaków 
ma przekonać elementarz, nad którym pra-
cują m.in. członkowie Towarzystwa Kul-
tywowania i Promowania Śląskiej Mowy 
Pro Loquela Silesiana oraz Towarzystwa 
Piastowania Śląskiej Mowy Danga. Blisko 
2 tys. egzemplarzy wydawnictwa w poło-
wie przyszłego roku ma trafi ć do śląskich 
szkół, bibliotek i instytucji kultury.

Sekretarz i jeden z założycieli Pro Loque-
la Silesiana, Mirosław Syniawa, zdradził, że 
elementarz będzie częściowo wzorowany 
na elementarzu kaszubskim. Będzie adreso-
wany nie do pierwszoklasistów, ale dzieci, 
które umieją już czytać i pisać po polsku, 
czyli np. od trzeciej klasy podstawówki. 
Oprócz nauki języka ma opowiadać też o 
śląskich tradycjach i obyczajach.

– Elementarz jest książką, która ma uczyć 
czytać i pisać, ale jednocześnie przybliżać 
elementy rodzimej kultury, chociażby pasję 
hodowli gołębi, czy tradycje ogródków 
działkowych. Myślimy też o lekcjach, po-
kazujących tradycyjny strój śląski – wylicza 
Syniawa, podkreślając, że aby zrozumieć 
teksty elementarza, dzieci będą musiały 
przyswoić sobie także nowe dla nich lite-
ry i dźwięki.

Jeszcze nie wiadomo, jakie będzie pierw-
sze zdanie śląskiego ślabikorza. Na pewno 
natomiast znajdzie się w nim czytanka 
o odwiedzinach wnuczka w ogródku dział-
kowym dziadka. „Jakżeś już przyszoł, to 
możesz mi popodlywać radiski, giskana 
jest we laubie” - przywita chłopca dziadek; 
radiski to rzodkiewki, giskana to konewka, 
a lauba – altanka.

Śląski elementarz został w 80 proc. 
dofi nansowany z publicznych środków 
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich. Projekt pochłonie w sumie 40 tys. 
zł. Teksty do elementarza będą gotowe do 
końca tego roku, potem przyjdzie czas na 
oprawę grafi czną, skład i druk.

Elementarz to jedno z kilku przed-
sięwzięć, które ma m.in. upowszechnić 
myślenie o śląskiej mowie jako o języku. 

Według szefa Ruchu Autonomii Śląska 
dr. Jerzego Gorzelika, we współczesnym 
językoznawstwie z reguły przyjmuje się, 
że decyzja o tym, czy mamy do czynienia 
z językiem czy np. dialektem nie zapada 
na gruncie badań językoznawczych, ale 
należy do kategorii politycznych.

– Jeżeli jakaś społeczność, której na 
tym zależy, dojrzeje politycznie do tego, 
by uzyskać status języka dla swojej mowy, 
podejmuje takie starania. Dziś jest dosyć 
szerokie porozumienie różnych środowisk 
na rzecz nadania śląskiemu statusu języka 
regionalnego. To na pewno cieszy – uważa 
lider RAŚ.

Aby śląski stał się językiem regionalnym, 
inicjatywa musi zyskać akceptację sejmowej 
komisji mniejszości narodowych, a potem 
całego parlamentu, w formie nowelizacji 
stosownej ustawy. Dla zwolenników ślą-
skiej mowy oznaczałoby to nie tylko pre-
stiż, symbol odrębności i symboliczny gest 
wobec Górnoślązaków, ale miałoby również 
bardzo praktyczny wymiar, związany ze 
stosowaniem śląskiego, także pisanego, 
na co dzień. (…)
» Polska Agencja Prasowa, 13 lipca 2009 

Ubogie rodziny 
bez pomocy

Do 15 lipca rząd musi podać w rozporzą-
dzeniu nowe zweryfi kowane kwoty kry-
terium dochodowego uprawniającego do 
świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z 
propozycjami rządu, które zawiera projekt 
rozporządzenia, na najbliższe trzy lata progi 
dochodowe mają być zamrożone. Podwyż-
szenia kryterium, wbrew stanowisku rządu, 
domagają się partnerzy społeczni.

– Chcę jeszcze poruszyć tę sprawę w 
Sejmie i na posiedzeniu KT, zwłaszcza że 
w kwietniu od strony rządowej mieliśmy 
obietnice, że są pieniądze na weryfi kację 
progów – mówi Zbigniew Kruszyński z 
„Solidarności”.

Decyzja rządu jest szczególnie niepo-
kojąca w kontekście danych dotyczących 
obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych minimum egzystencji za rok 
2008. Jest to kwota określająca koszyk dóbr 

obejmujący tylko te wydatki na towary 
i usługi, które zapewniają najniższy standard 
życia. Poniżej niego występuje biologiczne 
zagrożenie życia. Z tych danych wynika, że 
minimum egzystencji dla czteroosobowej 
rodziny jest tylko o 0,5 zł niższe od kryte-
rium dochodowego w pomocy społecznej. 
Pierwsze wynosi 350,5 zł, a drugie przez 
następne trzy lata ma wynosić 351 zł na 
osobę w rodzinie.

Oznacza to, że w najbliższych latach, 
kiedy minimum egzystencji będzie rosnąć 
wraz ze wzrostem cen, a progi dochodowe 
będą zamrożone, rodziny żyjące poniżej 
granicy skrajnego ubóstwa nie otrzymają 
zasiłków z pomocy społecznej. Już obec-
nie minimum egzystencji jest wyższe niż 
kryterium dochodowe dla małżeństwa 
ze starszym dzieckiem (363,9 zł) i dla mał-
żeństwa z dzieckiem młodszym i dwójką 
starszych (360,9 zł).

– Decyzja rządu o nie podnoszeniu pro-
gów w świetle tych zatrważających liczb jest 
skandaliczna i stoi w sprzeczności z pakie-
tem działań antykryzysowych, który mówi 
o większym wsparciu dla najuboższych ro-
dzin, dodatkowo poszkodowanych przez 
kryzys – mówi Zbigniew Kruszyński.

Dodaje, że przyszły rok został ogłoszo-
ny europejskim rokiem walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, a rząd nie 
robi nic, żeby najbiedniejszym rodzinom 
pomagać.

Taka sytuacja niepokoi też organizacje 
pracodawców.

– Nie może być tak, że system zaczyna 
wspierać rodziny dopiero wtedy, gdy znajdą 
się poniżej minimum egzystencji – mówi 
Henryk Michałowicz z Konfederacji Pra-
codawców Polskich.

Utrzymanie obecnego kryterium do-
chodowego na tym poziomie oznacza też, 
że nie wzrośnie maksymalna wysokość 
zasiłku stałego. Będzie 444 zł. Podobnie 
jak wynosząca 1647 zł podstawa świad-
czenia dla dziecka wychowującego się 
w rodzinie zastępczej, na usamodzielnienie, 
na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
i kontynuowanie nauki. Są one powią-
zane z wysokością progu dochodowego. 
Ze świadczeń z pomocy społecznej korzy-
sta 2,1 mln osób.

» Gazeta Prawna, 13 lipca 2009, 
Michalina Topolewska

Polski eurodeputowany i były premier 
Jerzy Buzek został wybrany we wtorek na 
przewodniczącego Parlamentu Europej-
skiego. To pierwszy Polak na tak wysokim 
stanowisku w strukturach europejskich. 
Uzyskał poparcie 555 z 713 głosujących. 
Będzie kierował PE przez dwa i pół roku.

– Dzisiaj obejmuję funkcję przewodniczącego 
PE, o której kiedyś, w moim kraju, nie śmiałbym 
nawet marzyć. Tak zmienia się Europa – powie-
dział Buzek w swym pierwszym wystąpieniu tuż 
po ogłoszeniu wyników głosowania. – Ten wybór 
traktuję jako znak dla naszych krajów, jako wyraz 
hołdu dla milionów obywateli naszych krajów, któ-
rzy nie poddali się złowrogiemu systemowi. 

Eurodeputowani zgotowali Buzkowi huczne 
brawa, a liderzy frakcji politycznych oraz prze-
wodniczący Komisji Europejskiej przekazali pełne 
emocji gratulacje, podkreślając historyczny wymiar 
wyboru Polaka na szefa PE.

– Jest pan pierwszym przewodniczącym Parla-
mentu Europejskiego z Europy Wschodniej. Suma 
nadzwyczajnych doświadczeń i wartości, w które 
pan wierzy, to wszystko sprawia, że 20 lat po 
upadku komunizmu i 5 lat po rozszerzeniu UE, to 
sukces zjednoczonej Europy - powiedział szef KE 
Jose Barroso podczas inauguracyjnej sesji PE 
w Strasburgu. 

Przypomniał, że Buzek walczył o wolność, de-
mokrację i praworządność w Polsce. – Pana cechy 
osobiste sprawiają, że z łatwością poradzi sobie 
pan z nową funkcją i będzie odważnie walczył 
o wartości Unii Europejskiej - podkreślił Barroso. 
– Życzę dobrej pracy na rzecz silnej Europy, która 
będzie promowała wartości solidarności i wolności 
– zakończył Barroso.

– 20 lat temu „Solidarność” wygrała bój 
o demokratyczną Polskę. Kiedyś po jednej stronie 
żelaznej kurtyny walczyliśmy o wolność i demo-
krację. Wy, po drugiej stronie pomagaliście nam 
politycznie, wysyłaliście paczki. Od pięciu lat dzia-
łamy wspólnie. Nie ma już „nas” i „was” – prze-
mawiał Buzek.

– Nasi wyborcy chcą mieć pewność, że jak od-
kręcą kurek z gazem, to gaz popłynie. Dlatego tak 
ważna jest polityka bezpieczeństwa energetycznego 
- mówił krótko o działaniach na rzecz obywateli UE. 
Buzek zapowiedział, że szczegóły swojego programu 
przedstawi podczas sesji w Strasburgu we wrześniu.

Następnie Jerzy Buzek podziękował dotych-
czasowemu przewodniczącemu Hans-Gert Poet-
teringowi. Obaj dostali owacje na stojąco. – Na 
pamiątkę przekazuję ci fi gurkę świętej Barbary, 
patronki górników, dar „Solidarności” z mojego re-
gionu. – powiedział Buzek, przekazując fi gurkę.

WG

DZIAŁ kadr

Historyczny 
wybór
Europy
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Mimo, narzuconej przez NFZ 
niekorzystnej zmiany zasad 
rozliczania kontraktu przy-
chodni specjalistycznych 
(i to w trakcie jego trwania) 
pracownicy Zakładu Lecz-
nictwa Ambulatoryjnego 
w Zawierciu będą otrzy-
mywać premie kwartalne 
na dotychczasowych zasa-
dach. Porozumienie w tej 
sprawie podpisały związki 
zawodowe z dyrekcją.

– Skrajną niesprawiedli-
wością byłoby pozbawianie 
pracowników pieniędzy za 
pracę, którą już wykonali – 
podkreśla Małgorzata Benc, 
szefowa Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
w Zawierciu.

Premie kwartalne dostaje 
personel poradni za zwięk-
szoną, ponadkontraktową 
liczbę porad medycznych, 
czyli mówiąc prościej le-
czenie dodatkowych pa-
cjentów. NFZ zmieniając 
system rozliczania kon-
traktu z narastającego na 

proporcjonalny z limitem 
wypłat nie uwzględnił faktu, 
że społeczeństwo choroby 
nie dopadają równie często 
na wiosnę (lub jesienią), co 
latem. Tymczasem zgodnie 
ze zmienionymi kontrakta-
mi przychodnie powinny 
wykonywać miesięcznie 
dokładnie 1/12 rocznej 
umowy. Ani jednej więcej, 
ani mniej.

– Tymczasem latem część 
chorych zabiera swoje do-
legliwości na wakacje, a je-
sienią i zimą rośnie liczba 
zachorowań chociażby na 
grypę – dodaje Małgorzata 
Grabowska, przewodniczą-
ca „Solidarności” Pracow-
ników Ochrony Zdrowia 
w Zawierciu.

Kolejny raz okazało się, 
że statystyczno-budżetowa 
wygoda urzędników okazała 
się ważniejsza od zdrowia 
Polaków i to nawet dla in-
stytucji, która to zdrowie 
ma w nazwie.

(ZAW)

Zła kondycja fi nansową, za-
grożenie zwrotem pomocy 
publicznej, ciągłe zmiany 
prezesów (średnio raz na rok) 
oraz brak spójnego programu 
dotyczącego przyszłości za-
kładu sprawiają, że sytuację 
FUM Poręba trudno uznać 
za klarowną. Jednocześnie, 
co jakiś czas wracają pomy-
sły dalszego zmniejszania 
zatrudnienia.

– Podstawowym proble-
mem jest brak jasnego sta-
nowiska Agencji Rozwoju 
Przemysłu, co do przyszłości 
spółki. W stanie ciągłego za-
wieszenia ludzie nie mogą 
normalnie żyć i pracować 
– mówi Sławomir Ciebiera, 
wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”, 
który w miniony czwar-
tek spotkał się zarówno ze 
związkowcami, jak i dyrekcją 
FUM Poręba.

Agencja Rozwoju Prze-
mysłu (ARP) w październi-
ku ubiegłego roku przejęła 
96 proc. udziałów w poręb-
skiej spółce od Skarbu Pań-
stwa, który kompletnie nie 
radził sobie z pełnieniem 
nadzoru właścicielskiego. 
Wystarczy powiedzieć, że 
poprzednie zarządy FUM 
Poręba zaciągały pożyczki 
według prawa angielskiego 
oraz – jak stwierdził Zdzisław 
Gawlik, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa, 28 maja na posiedzeniu 
sejmowej komisji – podpisy-
wały jakieś weksle.

– FUM Poręba zdecydo-
wanie nie miał szczęścia do 
prezesów. Ich ilość w żaden 
sposób nie przechodziła 
w jakość – stwierdza Mał-
gorzata Benc, szefowa Biura 
Terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej „S”. – Natomiast załoga 
od lat zdecydowanie walczy 
o uratowanie fi rmy i swoich 
miejsc pracy. 

To właśnie dzięki deter-
minacji załogi FUM Poręba 
otrzymał 20 mln zł pomocy 
publicznej (to mniej wię-
cej półroczne przychody 
spółki). Niestety, pomoc ta 
cały czas nie jest rozliczona. 
Może to oznaczać, że jeden 
z poprzednich zarządów nie 
zrealizował zapisów progra-
mu naprawczego.

Ostatnim pomysłem Skar-
bu Państwa i ARP na ura-
towanie FUM Poręba oraz 
znajdującego się w równie 
nieciekawej sytuacji dąbrow-
skiego DEFUM jest stworze-
nie tzw. grupy obrabiarkowej. 
W jej skład miałby wejść 
również raciborski RAFA-
MET oraz wydzielone części 
ZM Tarnów i JBR Pruszków. 
Liderem grupy byłby nie-
wątpliwie dobrze radzący 
sobie na rynku RAFAMET, 
który przymierzał się już 
samodzielnie do planów 
podobnej konsolidacji. 
W styczniu kupił z dużym 
dyskontem część wierzy-
telności wobec FUM Po-
ręba.

(ZAW)

D
la maluchów
 i ich rodzin wy-
jazd jest bezpłat-
ny. Opiekunami 
są wolontariusze, 

związkowcy z nauczycielskiej 
„Solidarności”, którzy poświę-
cają swój czas wolny, aby dać 
jak największej liczbie uczniów 
szansę na letni wypoczynek.

– Organizujemy wakacyj-
ny wyjazd dla dzieci, które w 
przeciwnym wypadku ska-
zane byłyby na wakacje na 
podwórku i przed telewizo-
rem – mówi Halina Śliwińska, 
prezes parafi alnego oddziału 
Akcji Katolickiej i jednocześnie 
związkowiec oświatowej „S” w 
Zawierciu. – Nie może być tak, 
że jedni uczniowie odpoczywa-
ją, a inni co najwyżej mogą to 
obejrzeć na ekranie.

– Ludzie „Solidarności” za-
wsze byli i są wyczuleni na 
pomoc potrzebującym – do-
daje Małgorzata Benc, szefo-
wa zawierciańskiego Biura 
Terenowego Śląsko-Dąbrow-
skiej „S” – Solidarność to jeden
i drugi, nawet jak któryś z nich 
ma dopiero kilka lat.

Tegoroczne kolonie Akcji 
Katolickiej odbędą się w drugiej 
połowie lipca w Zakopanem 
i potrwają 12 dni. Maluchy oprócz 
fachowej opieki pedagogicznej 
mają zapewnione zakwaterowa-
nie w sprawdzonym ośrodku 
wypoczynkowym z pełnym 
wyżywieniem, przejazd, wyciecz-
ki krajoznawcze i turystyczne 
oraz cykl zawodów sportowych 
i konkursów w wersji dla ucz-
niów podstawówek. Wśród 52 
kolonistów jest tylko dwóch gim-

nazjalistów. Aby z wakacyjnego 
wypoczynku mogła skorzystać 
jak największa liczba dzieci, nie 
tylko opieka pedagogiczna i or-
ganizacja wyjazdu opiera się na 
związkowych wolontariuszach, 

lecz oddział Akcji Katolickiej 
zorganizował również rodzin-
ny festyn, z którego całkowity 
dochód przeznaczony został 
właśnie na letnie kolonie.

(ZAW)

Pamiętają o najsłabszych
Uratowana
premia

Stan 
zawieszenia

Związkowa grupa
zaangażowana
w działalność
parafi alnego oddział 
Akcji Katolickiej: 
Halina Śliwińska, 
Małgorzata Benc
i Ewa Paluchowska 
ze skarbonką, 
do której zbierano 
datki na letnie 
kolonie 
dla najmłodszych

Ponad pół setki dzieci z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji 
materialnej skorzysta z letnich kolonii zorganizowanych przez oddział Akcji 
Katolickiej przy parafii   św. Stanisława Kostki w Zawierciu.

Foto: archiwum
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A
utorem pism jest 
tamtejsza „Soli-
darność”. Związ-
kowcy alarmują, 
że do września 

wypowiedzenia umów o pracę 
ma otrzymać 800 pracowni-
ków. Jeśli posłowie zawiodą 
i nie podejmą działań zmie-
rzających do ograniczenia 
zwolnień, to związkowcy 
rozważą okupację budynku 
Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. To właśnie ten resort 
ponosi całkowitą odpowie-
dzialność za dramatyczną 
sytuację zakładu. - Wiemy, 
że jeśli sami nie będziemy się 
ratować i walczyć o miejsca 
pracy, to nikt nam nie pomoże 
– mówią związkowcy. 

Przedstawiciele „Solidarno-
ści” uczestniczyli ostatnio w 
pracach Zespołu Trójstronnego 
ds. branży zbrojeniowej. Mieli 
nadzieję, że uda się wypracować 
rozwiązania, które pozwoliłyby 

przynajmniej w części zmini-
malizować w „Bumarze” i w in-
nych zakładach zbrojeniowych 
drastyczne skutki rządowych 
cięć w budżecie MON. 

Przypomnijmy: jeszcze na 
początku roku budżet wyno-
szący 22 mld zł zakładał za-
mówienia w wys. 5,3 mld zł. 
Rząd okroił tę kwotę do 300 
mln i podzielił na 31 zakładów 
zbrojeniowych w całym kraju. 

Już wtedy związkowcy przewi-
dywali bankructwo rodzime-
go przemysłu zbrojeniowego 
oraz likwidację kilkudziesięciu 
tysięcy miejsc pracy.

– Przebieg posiedzenia Ze-
społu Trójstronnego był żenu-

jący. Przedstawiciele wojska 
byli kompletnie nieprzygo-
towani. Otrzymaliśmy tylko 
informację, że zawieszone 
zostały wszystkie programy 
realizowane dotychczas przez 
„Bumar-Łabędy”. MON nie jest 

zainteresowany składaniem za-
mówień w naszym zakładzie. 
Jedyną szansą dla zakładu są 
kontrakty zagraniczne, ale to 
jest sprawa przyszłości. Do 
tego czasu nasza fi rma może 
zostać zlikwidowana – mówi 
Zdzisław Goliszewski, prze-
wodniczący „S” w „Bumarze 
– Łabędy”.

Od dwóch tygodni pracow-
nikom „Bumaru” wręczane są 
wypowiedzenia. W najbliższym 
czasie otrzyma je 450 osób. 
We wrześniu zwolnionych 
zostanie dalszych 350 zatrud-
nionych.   Wszyscy otrzymują 
trzymiesięczne odprawy. Na 
zatłoczonym gliwickim rynku 
pracy perspektywy na znale-
zienie zatrudnienia są marne. 
A w zakładzie wszyscy mają 
świadomość, że to dopiero 
początek karawany zwolnień 
w „Bumarze”, zatrudniającym 
ok. 3200 pracowników.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Do wszystkich parlamentarzystów z naszego województwa trafi ą pisma alarmujące
o tragicznej sytuacji gliwickiego „Bumaru”. 

Teraz piszą, później 
będą okupować

Przyszłości zagrożonej likwi-
dacją czechowickiej kopalni 
„Silesia” poświęcone było 
spotkanie przedstawicieli 
organizacji związkowych 
z zarządem Kompanii Wę-
glowej i odpowiedzialną za 
branże górniczą wiceminister 
gospodarki Joanną Strzelec
-Łobodzińską. 

Strony ustaliły, że do 30 
lipca zarząd Kompanii oraz 
związkowcy przeanalizują 
poszczególne warianty do-
tyczące dalszego funkcjo-
nowania zakładu. W ocenie 
wiceminister przyszłość „Si-
lesii” zależy m.in. od wyniku 
biznesplanu, który ma zostać 
przedstawiony 30 lipca oraz 
realności rozważanych róż-
nych ścieżek prawnych. Jej 
zdaniem, każde z proponowa-
nych rozwiązań powinno być 
poparte analizą, m.in. prawną 
i ekonomiczną. Dotyczy to 
zarówno wariantu likwidacji 
kopalni, jak i sugerowanego 
przez związkowców przejęcia 
zakładu przez spółkę pracow-
niczą lub spółkę z udziałem 
miejscowego samorządu. 

Przypomnijmy: sprzedaż 
„Silesii”, posiadającej drugie 
pod względem wielkości złoża 
węgla kamiennego w Polsce, 
była jedyną alternatywą dla 
jej „uśpienia”. Ze względu 
na ogromne potrzeby in-
westycyjne kopalnia stała 
się nierentowna dla Kom-
panii Węglowej. Miesięcz-
nie przynosi 7-9 mln strat. 
Związkowcy uważają, że 
utworzenie spółki pracow-
niczej lub spółki z udziałem 
samorządu mogłoby stwo-
rzyć realne szanse na dalsze 
funkcjonowanie zakładu. –  
Sporządzona opinia prawna 
uniemożliwia jednak miastu 
przejęcie kopalni, ale cały 
czas poszukujemy innych 
prawnych możliwości, które 
pomogą nam w realizacji tego 
zamierzenia – mówi Dariusz 
Dudek, przewodniczący za-
kładowej „Solidarności”. 

– Dla „Silesii” dwukrotnie 
miał zdarzyć się cud. Okaza-
ło się, że cudu nie było i nie 
będzie. Pracownicy wierzą 
jednak, że gdy już wezmą 
sprawy kopalni w swoje ręce, 
to na pewno dadzą sobie radę 
– zapowiada Dudek.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Duszpasterska Wspólnota 
Zawodowa Energetyków, 
Elektryków i Elektroników 
„Nazaret” zaprasza na piel-
grzymkę na Jasną Górę. 

24. Pielgrzymka Energe-
tyków, Elektryków i Elektro-
ników odbędzie się w dn. 23 
i 24 sierpnia. W tym roku 
towarzyszyć jej będzie hasło 
„ Otoczmy troską życie”. – 
Jego przesłanie kierujemy 
do wszystkich ludzi dobrej 
woli, a zwłaszcza do ludzi 
wierzących, którzy życie 
uznają za największy dar 
od Boga. Pielgrzymka bę-
dzie okazją do pogłębie-
nia naszej osobistej wiary, 
która winna owocować 
czynami miłości do bliź-
nich. Podczas Eucharystii 
zawierzymy Bogu naszą 
wspólnotę zawodową. Bę-
dziemy życzyć energety-
kom i ich rodzinom mocy 
ducha świętego w kształ-
towaniu dojrzałej wiary, 
ukochania Kościoła oraz 
owocnego zaangażowania 
w Apostolstwo Świeckich 
– mówi ks. prałat Jarosław 
Sroka, Krajowy Duszpasterz 
Energetyków

Roman Matwiejuk, prze-
wodniczący Krajowej Rady 
Wspólnoty „Nazaret” do-
daje, że w ostatnich latach 
środowisko zawodowe ener-

getyków wspiera material-
nie i duchowo Kościół na 
Wschodzie. –Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za 
okazywaną pomoc i życz-

liwość dla naszych braci w 
wierze mieszkających za 
wschodnią granicą Polski 
– mówi Matwiejuk.

BG

„Solidarność” Transportu 
Kolejowego w Katowicach 
zwróciła się z wnioskiem 
do marszałka województwa 
śląskiego o podjęcie zdecy-
dowanych działań mających 
na celu doprowadzenie do 
podpisania Paktu Gwarancji 
Pracowniczych z samorządem 
wojewódzkim – obecnym 
właścicielem spółki.

Zmiana właściciela Przewo-
zów Regionalnych, zatrudnia-
jących 16 tys. pracowników, 
nastąpiła pod koniec ub. roku. 
Wcześniej organizacje związko-
we funkcjonujące w spółkach 
PKP zawarły porozumienie ze 
stroną rządową, gwarantujące 
podpisanie paktu z nowym 
pracodawcą. Jednak umowa 
społeczna do tej pory nie zo-
stała spisana. 

– Na początku marca za-
rząd Przewozów Regional-
nych i strona samorządowa 
jednogłośnie oświadczyli, że 
umowa społeczna będzie 
zawarta po przeprowadze-
niu audytu w spółce. Audyt 
został zakończony ponad 
miesiąc temu, a mimo to, 
zarząd nie podejmuje żad-
nych działań zmierzających 
do jej spisania – informuje 
Mariusz Samek, wiceprze-
wodniczący „S” Transportu 
Kolejowego.

Zdaniem związkowców 
z „Solidarności”, to ewene-
ment, by spółka zatrudnia-
jąca 16 tys. pracowników, 
zmieniła właściciela bez ja-
kichkolwiek zabezpieczeń 
pracowniczych.

BG

Nie będzie 
cudu dla
„Silesii”

Problemy występu-
ją również u jednego z 
największych krajowych 
przewoźników – PKP 
Cargo.

 W ubiegłym roku nastąpiła 
reorganizacja spółki. Z 42 za-
kładów pozostało 16. Z pracy 
odeszło ponad 7300 osób. Do 
nowego schematu organizacyj-
nego swoje struktury musiała 
dostosować również „Solidar-
ność”. 8 lipca związkowcy 
podpisali porozumienie w tej 
sprawie, które obowiązuje do 
końca bieżącego roku. Później 

w związku rozpoczną się wybo-
ry na nową kadencję.

– Musieliśmy dostosować 
swoją strukturę do potrzeb 
pracodawcy, żeby miał z kim 
prowadzić rozmowy – mówi 
Krystyna Wawrzykowska-Pie-
trasińska, przewodnicząca „Soli-
darności” w Zakładzie Przewo-
zów Towarowych w Rybniku.

Rybnicki zakład znalazł 
się w nowych strukturach PKP 
Cargo. Do działającej w nim 
„Solidarności” dołączyli człon-
kowie związku z Opola, Wrocła-
wia i Czechowic Dziedzic. AK

Foto: internet

– Pracownicy wierzą, że gdy już 
wezmą sprawy kopalni 
w swoje ręce, to na pewno 
dadzą sobie radę – zapowiada 
Dariusz Dudek

Przewozy Regionalne nie 
mają umowy społecznejEnergetycy

będą pielgrzymować

Związkowcy 
rozważają 
okupację budynku 
Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 
To właśnie ten resort 
ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za 
dramatyczną sytuację 
„Bumaru”.

– Sytuacja 
naszego zakładu 
jest dramatyczna 
– mówi Zdzisław 
Goliszewski
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O
pcje to popular-
ny instrument 
inżynierii fi-
nansowej sto-
sowany przez 

bankowców. W przypadku 
walut daje możliwość ich 
odsprzedaży bankowi po 
ustalonym wcześniej kursie. 
Z takiej oferty skorzystał 
również zarząd JSW. Jed-
nak zamiast dodatkowych 
dochodów skończyło się 
na ponad 100 milionach 
strat. Spółka ten negatyw-
ny wynik odczuwać będzie 
jeszcze przez rok.

Umowa na opcje została 
tak skonstruowana, że bank 
płaci spółce 3,35 zł za 1 euro. 
Gdyby wartość euro spa-
dała poniżej 3,15 zł, bank 
ma prawo automatycznie 
rozwiązać umowę z JSW
i wtedy jego maksymalna 
strata wynosiłaby 0,19 zł 
na 1 euro. Tymczasem euro 
kosztuje obecnie ok. 4,50, 

a spółka nadal odsprzedaje 
tę walutą bankowi po 3,35 
zł. Nietrafione operacje na 
opcjach to zdaniem strony 
społecznej główny powód 
wstrzymania w JSW fedrun-
ku w piątek. 

Zdaniem związkowców, 
osoby odpowiedzialne w 
spółce za straty wynikają-
ce z opcji walutowych po-
winny natychmiast złożyć 
dymisję. Tymczasem zarząd 
JSW twierdzi, że to nie są 

straty finansowe, lecz.... 
„utracone korzyści”.  Mini-
ster gospodarki Waldemar 
Pawlak znalazł już kozła 
ofiarnego i zdymisjonował 
wiceprezes JSW Grażynę 
Bulę. Związkowcy zastana-
wiają się jednak, dlaczego 
z fotela prezesa JSW nie 
odwołano Jarosława Zagó-
rowskiego? – Czy dlatego, 
że ławka rezerw menadżer-
skich jest krótka, czy też 
dla rządu ważniejszy jest 
wynik wojny prezesa JSW ze 
związkami zawodowymi, niż 
dobry wynik ekonomiczny 
w dobie kryzysu? – pytają 
w piśmie związkowcy. 

Zwracają też uwagę, że 
prezes Zagórowski nie jest 
rozliczany za swoje eko-
nomiczne decyzje i wynik 
finansowy spółki, lecz za 
to, jak mocno i ile razy 
„dokopie” organizacjom 
związkowym. – Aby móc 
spokojnie sprzedać JSW, 

najpierw trzeba ją osłabić, 
wyeliminować związki, 
wmówić załodze, że lide-
rzy związkowi są główną 
przyczyną złej kondycji fi-
nansowej firmy – twierdzą 
liderzy związkowi.

Ich zdaniem, nieprzy-
padkowo pojawiły się in-
formacje o rzekomo wyso-
kich kosztach utrzymania 
związków w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. Równo-
cześnie kierujący spółką 
podjęli próbę odebrania 
załodze uprawnień wynika-
jących z zapisów zakłado-
wych układów zbiorowych 
pracy i innych porozumień. 
Wszystko po to, by zachwiać 
wiarą pracowników w siłę 
związków. – Te działania 
mają na celu sprywatyzo-
wanie spółki, która każdego 
roku przynosiła wielomi-
lionowe zyski – uważają 
związkowcy.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Atak na związki zawodowe, 
by zamieść opcje pod dywan

– To górnicy zapłacą za nietrafi one operacje fi nansowe zarządu, przede wszystkim za inwestycje w osławione 
opcje walutowe – alarmują związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W przyszłym roku wzrosną 
wydatki na ochronę zdrowia. 
Nie cieszmy się jednak: ze 
zmiany skorzystają wszystkie 
oddziały Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, z wyjątkiem 
śląskiego, który otrzyma 
tyle samo środków, co na 
początku 2008 r.

Dla pacjentów może 
oznaczać to tylko jedno: 
utrudnienie dostępu do 
usług medycznych i ogra-
niczenie dostępu do lekarzy 
specjalistów. Nie będzie też 
pieniędzy na podwyżki dla 
białego personelu. Może się 
też okazać, że rok 2011 wcale 
nie będzie lepszy.

To dopiero projekt, ale 
zdaniem posła Bolesława 
Piechy, przewodniczącego 
sejmowej komisji zdrowia, 
ewentualne zmiany w nim 
są już mało prawdopodobne, 
ponieważ jest niekorzystny 
tylko dla Śląska. Mniejsze 
województwa dostaną nawet 
3 proc. środków więcej, 
a  Mazowsze  ponad 4 
proc.

Związkowcy z „Soli-
darności” służby zdrowia 
województwa śląskiego  
są oburzeni. Wspólnie ze 
związkami pracodawców 
prowadzą negocjacje z NFZ.– 
W trakcie rozmów okazało 
się, że prezes NFZ i dyrektor 
śląskiego oddziału Fundu-
szu przekazują rozbieżne 
informacje na temat fi nan-
sowania usług medycz-

nych, dlatego wystąpiliśmy 
o spotkanie z Ewą Kopacz 
– relacjonuje Tomasz Ziół-
kowski, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „S” Regionu 
Częstochowskiego.

Spotkanie w ministerstwie 
odbyło się, ale bez udziału 
pani minister. Teraz związ-
kowcy zamierzają zwrócić 
się do premiera Donalda 
Tuska o dofinansowanie 
śląskiej służby zdrowia.

– Jeżeli plan fi nansowy 
nie zostanie zmieniony, roz-
poczniemy przygotowania 
do akcji protestacyjnej – za-
powiada Wojciech Bujak 
z Regionalnego Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „S”.

Budżet śląskiego oddziału 
NFZ wyniesie tyle samo, co 
na początku ubiegłego roku, 
czyli ponad 6 mld 599 mln 
zł, ale nastąpi istotna zmia-
na dotycząca fi nansowania 
przeszczepów. Ministerstwo 
Zdrowia zamierza scedować 
ten obowiązek na poszcze-
gólne oddziały Funduszu. 
Dla województwa śląskiego, 
na terenie którego znajdu-
ją się największe w kraju 
ośrodki transplantacji, ozna-
cza to zdecydowanie mniej 
pieniędzy na inne usługi 
medyczne. Tym bardziej, 
że dumą dla śląskich leka-
rzy jest wzrastająca liczba 
transplantacji serca i rozwój 
transplantacji płuc.

AGNIESZKA KONIECZNY

Podwyżki wynagrodzeń to 
najważniejsze zadanie, 
jakie stawia przed sobą 
„Solidarność” z pyrzowi-
ckiego lotniska.

Górnośląskie Towarzy-
stwo Lotnicze  Między-
narodowy Port Lotniczy 
Katowice – Pyrzowice jest 
główną – zatrudniającą 
ponad 360 osób – spółką 
obsługującą śląskie lotni-
sko. Kilka tygodni temu w 
fi rmie zawiązała się „Soli-
darność”. Przewodniczącym 
Komisji Zakładowej został 
Arkadiusz Derebisz.

Na razie do związku za-
pisało się ponad 80 osób, 
niemal wszyscy zatrudnieni 
w straży ochrony lotniska. 

Przewodniczący „S” wyjaśnia, 
że właśnie w tej grupie zawo-
dowej pojawia się najwięcej 
problemów. Ze względu na 
jej liczebność zdarzały się 
opóźnienia płacowe i po-
minięcia niektórych osób 
podczas podwyżek.

– Niektórzy pracowni-
cy, zwłaszcza zatrudnieni 
na czas określony, czują 
się dyskryminowani. Ka-
towicki port lotniczy jest 
poważną, stale rozwijającą 
się fi rmą. Dlatego w poważ-
ny i odpowiedzialny sposób 
powinien traktować swo-
ich pracowników – mówi 
Derebisz.

Ma nadzieję, że „Soli-
darność” nie będzie związ-

kiem tylko jednej grupy 
zawodowej. – Powstanie 
„S” wzbudziło duże zain-
teresowanie pracowników 
z innych działów, ale na razie 
większość z nich przyjęła 
postawę „wyczekującą”. 
Będą obserwować nasze dzia-
łania, a przede wszystkim 
skuteczność – mówi.

Przed kilkoma miesiąca-
mi „Solidarność” zawiązała 
się w jednej ze spółek za-
leżnych GTL - LOT Usługi 
Lotniskowe. Podobnie jak 
w spółce głównej, tutaj 
również jedną z przesłanek 
do powstania związku była 
chęć poprawy warunków 
pracy i płacy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Jeżeli w Twojej okolicy znaj-
duje się pomnik związany 
z historią „Solidarności”, 
powiadom o tym Zarząd 
Regionu lub najbliższe Biuro 
Terenowe.

Zdjęcie tego pomnika 
może znaleźć się w „In-
formatorze Związkowym 
z Kalendarzem na Rok 2010” 
wydanym przez Przegląd 
Oświatowy z okazji 30. 
rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność”, którą bę-

dziemy obchodzić w przy-
szłym roku.

– Zdjęcia te z małym pod-
pisem umieszczone zostaną 
klatkowo, tworząc piękną i 
ciekawą wyklejkę kalenda-
rza. Zostaną opublikowane 
w kolorze sepii lub czarno
-białym, jest to w zakresie 
przemyśleń kolorystycznych 
i grafi cznych – mówi Alina 
Hawera z redakcji „Przeglądu 
Oświatowego” i zapewnia, że 
zdjęcia pomników umiesz-

czone zostaną w informato-
rze gratis. 

Ostateczny termin ich prze-
syłania upływa 24 lipca br.

RED.

Zdjęcia pomników zwią-
zanych z historią „Soli-
darności” można przesyłać 
na adres region@solidarnosc
-kat.pl lub do najbliższego 
Biura Terenowego.

Kalendarz z solidarnościowymi pomnikami

Opcje, zamiast 
dodatkowych 
dochodów, 
przyniosły ponad 
100 milionów zł 
strat. Spółka ten 
negatywny wynik 
odczuwać będzie 
jeszcze przez rok.

Tylko śląskie nie zyska Lot po wyższe płace

W przyszłym roku wzrosną wydatki na ochronę zdrowia, mimo to 
śląski oddział NFZ nie dostanie więcej pieniędzy

Foto: archiwum

Wstrzymanie fedrunku w piątki to efekt nietrafi onych operacji 
na opcjach walutowych – uważają związkowcy

Foto: internet
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G
eneralnie Polacy 
nie interesują się 
sprawami środo-
wiska naturalne-
go – taki wniosek 

płynie z raportu „Świadomość 
ekologiczna polskiego społe-
czeństwa w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju – w 2009 
r. przeprowadzonego przez 
Fundację CBOS na zlecenie 
Instytutu na rzecz Ekorozwo-
ju. Raport stanowi bezpośred-
nią kontynuację badań nad 
świadomością ekologiczną 
Polaków w 2008 r. „Polacy w 
zwierciadle ekonomicznym”. 
Badanie zwraca uwagę m.in. 
na indywidualne działania 
na rzecz ekologii, zachowa-
nia konsumenckie, opinie 
respondentów dotyczące 
polityki energetycznej oraz 
stosunek do zrównoważo-
nego rozwoju.

– Spowolnienie tempa 
rozwoju gospodarczego, 
jak dotąd nie znalazło zbyt 
dużego odzwierciedlenia 
w zachowaniach Polaków. 
Nie stwierdzono wzrostu 
zainteresowania oszczędza-
niem energii elektrycznej, 
czy też wody, których kosz-
ty są istotnym składnikiem 
wielu budżetów domowych 
– czytamy w raporcie. Co 
prawda więcej osób, niż przed 
rokiem przywiązuje wagę 
do systematycznego oszczę-

dzania energii elektrycznej, 
ale mniej kontroluje zużycie 
wody. Natomiast nieznacz-
nie poprawiła się sytuacja 
w odniesieniu do problemu 
segregacji odpadów. – Syste-
matycznie segregują śmieci 
najczęściej przedstawiciele 
kadry kierowniczej i specja-
listów, osoby w wieku 45-54 
lata i z wyższym wykształce-
niem – podkreśla Instytut na 
rzecz Ekorozwoju.

Najważniejsza jest cena
Zmiana makroekonomicz-
nych uwarunkowań funkcjo-
nowania polskiej gospodarki 

wywarła widoczny wpływ 
na wybory konsumenckie. 
Coraz częściej podstawowym 
kryterium wyboru produktów 
spożywczych i przemysłowych 
jest ich cena. Z opublikowa-
nego raportu wynika, że przy 
wyborze dóbr żywnościowych 
motywy związane z szeroko 
pojętą ochroną środowiska 
odgrywają znacznie mniejszą 
rolę, niż przed rokiem. Spo-
sób wytwarzania produktów 
żywnościowych pozostający w 
zgodzie z przyrodą jest istotny 
tylko dla 4,5 proc. badanych. Na 
rodzaj opakowania, z punktu 
widzenia jego oddziaływania 

na środowisko, zwraca uwagę 
jedynie 1,6 proc. Polaków, a 
5.3 proc. przywiązuje wagę 
do tego, by kupowana żyw-
ność nie była modyfi kowana 
genetycznie.

Typowo środowiskowe 
motywy wyboru, oznako-
wanie jako bezpieczne dla 
środowiska, wskazało jedynie 
5 proc. badanych, przyjazne 
środowisku warunki produk-
cji  – 2,5 proc. Na możliwość 
recyklingu zwrócił uwagę 
zaledwie 1 proc. ankietowa-
nych. – Środowiskowe kryteria 
wyboru produktów, jak dotąd 
zajmowały i zajmują ostatnie 

miejsca listy motywów, jaki-
mi konsumenci kierują się w 
swoich wyborach rynkowych 
– czytamy w raporcie. – Analiza 
odpowiedzi z 2008 i 2009 r. 
pozwala na stwierdzenie, że w 
społeczeństwie wzrosła wiara 
w skuteczność indywidual-
nych działań oraz wyraźnie 
zmniejszyła się obawa przed 
brakiem zrozumienia dla za-
chowań proekologicznych ze 
strony otoczenia. Pomimo 
lepszego społecznego odbioru 
takich zachowań, nadal wielu 
Polaków nie podejmuje tego 
typu działań.

Zrównoważony rozwój
Z przeprowadzonych badań 
wynika, że jedynie jedna 
trzecia respondentów po-

trafi  poprawnie zdefi niować 
pojęcie zrównoważonego 
rozwoju i kojarzy je z rów-
nowagą pomiędzy rozwojem 
gospodarczym, społecznym 
i ochroną środowiska. 20 
proc. badanych identyfi ku-
je zrównoważony rozwój z 
równomiernym rozwojem 
różnych dziedzin gospodarki. 
Najwyższy odsetek prawid-
łowych skojarzeń pojawił się 
w grupie osób z wyższym 
wykształceniem.

Podobnie było z pojęciem 
„Natura 2000”. Tylko jedna 
trzecia respondentów skoja-
rzyła ten termin z terenami 
chronionymi lub obszarami o 
najwyższych walorach przy-
rodniczych w Europie.

OPR. AK

Pomimo lepszego społecznego odbioru zachowań proekologicznych nadal wielu Polaków nie podejmuje tego 
typu działań. A szkoda, bo często to niewiele kosztuje.

Kryzys nie wpłynął
na naszą oszczędność

Najprawdopodobniej już 
w lutym przyszłego roku w 
kotłach Elektrociepłowni 
Zabrze rozpocznie się współ-
spalanie biomasy. Od kilku 
miesięcy zakład realizuje ko-
lejny projekt na rzecz ochrony 
środowiska.

–  Mamy już zgodę właści-
ciela na tę inwestycję i spełnia-
my wszystkie warunki, żeby 
mogła powstać. W kwietniu 
br. pod nadzorem zabrzań-
skiego Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla wykonaliśmy 
próby współspalania bioma-
sy z podstawowym paliwem, 
jakim jest węgiel kamienny. 
Wyniki są bardzo obiecują-
ce. Nasze kotły spełniają za-
kładane parametry – mówi 

Artur Chachulski, zastępca 
kierownika Wydziału Kon-
troli i Eksploatacji Elektrocie-
płowni Zabrze. W przyszłości 
udział ekologicznego surowca 
w spalaniu będzie wynosił od 
10 do 15 proc.

Instalacja umożliwiająca 
proces podawania biomasy do 
układu nawęglania powstanie 
podczas przerwy remontowej. 
W tej chwili najważniejsze 
jest wyłonienie fi rmy, która 
zajmie się jej budową. Ana-
liza złożonych ofert już się 
rozpoczęła.

W ciągu ostatnich lat zakład 
zrealizował również inne pro-
jekty, dzięki którym ograniczona 
została emisja gazów cieplarnia-
nych. Zmodernizowany został 

m.in. kocioł wodny pochodzą-
cy z lat 80. tych i wymieniony 
transformator.

Zabrzańska Elektrociepłow-
nia to podstawowy dostawca 
ciepła do Rudy Śląskiej i Za-
brza. Spółka dostarcza łącznie 
ponad 220 MW mocy cieplnej. 
Oznacza to, że jest w stanie 
zaspokoić prawie połowę 
potrzeb ponad 350 tysięcy 
mieszkańców obu miast na 
ciepło pochodzące z systemów 
ciepłowniczych. 

Artur Chachulski podkreśla, 
że jednym z istotnych warun-

ków utrzymania konkurencyj-
ności na rynku jest wdrażanie 
technologii pozwalających na 
sprostanie wysokim normom 
unijnym w dziedzinie ekologii. 
EC posiada pozwolenie zinte-
growane, które jest ważne do 
końca 2017 roku. Upoważnia 
ono zakład do prowadzenia 
określonej działalności gospo-
darczej i dokładnie określa 
standardy emisji wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń. Kon-
trolę negatywnego wypływu 
fi rmy na środowisko zapewnia 
natomiast system stałego mo-

nitoringu. – Układ ten został 
przez nas wykonany i przez 
nas jest nadzorowany. Nie 
mamy jednak żadnej możli-
wości ingerencji w wyniki po-
miarów, które są analizowane 
przez Wojewódzki  Inspek-

torat Ochrony Środowiska. 
Kontrola przeprowadzona w 
tym roku pokazała, że speł-
niamy ustalone obowiązują-
ce normy – zapewnia Artur 
Chachulski.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pozwolenia zintegrowa-
ne wprowadzone zosta-
ły do prawa unijnego 
Dyrektywą nr 96/61/
WE – zwaną Dyrekty-
wą IPCC (ang. Integra-
ted Pollution Prevention 
and Control – zintegro-

wanego zapobiegania i 
ograniczania zanieczysz-
czeń). 

Zapisy dyrektywy znalazły 
odzwierciedlenie w prawie 
polskim i znalazły się w usta-
wie Prawo ochrony środowi-
ska.

Pozwolenia zintegrowane 
mają zastępować obowią-
zujące wcześniej cząstkowe 
pozwolenia środowiskowe. 
Obejmują wszystkie oddziały-
wania na środowisko określo-
ne w tych pozwoleniach oraz 
ich wzajemne powiązania. 

Wniosek o wydanie pozwole-
nia zintegrowanego powinien 
określać całościowe podejście 
zakładu do ochrony środowi-
ska, realizowane m.in. przez 
zastosowanie najlepszych 
możliwych technik (ang. best 
available techniques – BAT).

Pozwolenie zintegrowane – „licencja” na działalność gospodarczą

Spowolnienie 
gospodarki nie 
wpłynęło na 
nasze postawy 
i nie sprawiło, 
że oszczędzamy 
więcej energii 
elektrycznej
i wody. Równocześnie 
rzadziej, niż przed 
rokiem sięgamy po 
produkty spożywcze 
na opakowaniu 
których znajduje się 
ekologiczny znaczek. 

Generalnie Polacy nie interesują się sprawami środowiska natural-
nego – taki wniosek płynie z raportu przygotowanego na zlecenie 
Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Foto: archiwum

Tylko 5 proc. badanych przez CBOS zadeklarowało, 
że podczas dokonywania zakupów zwraca uwagę, na 
ekologiczny znaczek „bezpieczne dla środowiska”, 
znajdujący się opakowaniu towaru. Zaledwie 4,5 proc. 
zadeklarowało, że sposób, w jaki dany produkt jest wytwarzany, 
ma dla nich znaczenie. To gorzej, niż przed rokiem.

Jedyną ważną zmianą w postawach Polaków na rzecz 
środowiska jest kwestia korzystania z toreb wielo-
krotnego użytku przy zakupach. Wprowadzenie niewiel-
kiej odpłatności za „reklamówki” zniechęciło aż jedną czwartą 
Polaków do ich używania. Odsetek osób zabierających na 
zakupy własne torby osiągnął poziom 60,2 proc. – informuje 
Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Ograniczyć emisję dwutlenku węgla

Elektrociepłownia Zabrze realizuje kolejny projekt, który ma 
pomóc w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń

Foto: internet
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

§
Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2009 r.):  3.185,61 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.167,60 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.167,60 zł do 4.025,60 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.025,60 zł (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2008 r.):  763,55 zł.

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związ-
ku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (od 1 
marca 2008 r.):  587,33 zł.

»  Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomo-
cy społecznej (od 1 października 2006 r.): 477 zł (dla osoby 
samotnie gospodarującej) i 351 zł (dla osoby w rodzinie).

Ustawa Kodeks pracy

Praca w weekend matki wychowującej dziecko
Jestem lekarką zatrudnio-
ną na pełny etat w szpi-
talu. Czy pracodawca 
ma prawo nakazać pracę 
w sobotę bądź niedzielę 
młodej matce wychowującej 
roczne dziecko. Jeżeli tak, 
to na jakich zasadach i czy 
praca może dotyczyć także 
godzin popołudniowych 
w weekendy?

 Uprawnienia, które do-
tyczą opiekuna dziecka w 
wieku do lat 4, są nastę-
pujące:
1. zgodnie z art. 148 Ko-

deksu pracy czas pracy 
pracowników opiekują-
cych się dzieckiem do lat 
4 nie może przekraczać 
8 godzin na dobę, 

2. zgodnie z art.  178 § 
2 Kodeksu pracy bez 
zgody pracującego opie-
kuna: 
• nie można zatrudnić 

go w systemie przery-
wanego czasu pracy, 

• nie można zatrudnić 
go w godzinach nad-
liczbowych i w porze 
nocnej, 

• nie wolno delegować 
go poza stałe miejsce 
pracy. 

 Jak widać z powyższego, 
Kodeks pracy nie rozstrzyga, 
czy pracująca mama może 
świadczyć pracę w sobotę 
lub niedzielę. Na problem 
należy spojrzeć z innej stro-
ny: czy praca, świadczona 

w dni, o które Pani pyta, 
będzie pracą w godzinach 
nadliczbowych, czy też będą 
to godziny pracy wynika-
jące z przyjętego grafiku. 
Jeśli sobota i niedziela są 
normalnymi dniami Pani 
pracy, nie może Pani od-
mówić świadczenia pracy 
w tych dniach, powołując 
się na konieczność opieki 
nad dzieckiem w wieku do 
lat 4. W przypadku gdyby 
praca w te dni była pracą w 
godzinach nadliczbowych, 
miałaby Pani prawo, po zło-
żeniu stosownego oświad-
czenia, odmówić pracy we 
wskazanym czasie, bez ne-
gatywnych konsekwencji 
dla Pani.

Ponadto zgodnie z usta-
wą z dnia 30 sierpnia 1991 
r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (j.t. Dz. U. z 1991 r. 
Nr 91, poz. 408) czas pracy 
pracownic, opiekujących 
się dzieckiem do lat 4, pra-
cujących według rozkładu 
czasu pracy, w którym do-
puszczalne jest przedłuże-
nie wymiaru czasu pracy 
do 12 godzin na dobę, 
nie może przekraczać 8 
godzin na dobę. Dłuższy 
czas pracy jest dopuszczo-
ny tylko po uprzednim 
wyrażeniu zgody przez 
pracownicę.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

W 
o r z e c z -
n i c t w i e 
Sądu Naj-
wyższego 
ukształto-

wało się jednolite, co do za-
sady, stanowisko, zgodnie z 
którym pracownik ma prawo 
uważać, że świadczenie wy-
płacane przez pracodawcę 
posługującego się wyspe-
cjalizowanymi służbami 
(kadrowymi, księgowymi 
i innymi) jest spełniane za-
sadnie i zgodnie z prawem, a 
więc jego obowiązek liczenia 
się ze zwrotem świadczenia 
ogranicza się zasadniczo 
do sytuacji, w których ma 
świadomość otrzymania 
nienależnego świadczenia 
(art. 409 w związku z art. 410 
§ 1 Kodeksu cywilnego i w 
związku z art. 300 Kodeksu 
pracy). Ciężar dowodu w tej 
ostatniej kwestii spoczywa 
na pracodawcy (tak wyrok 
Sądu Najwyższego – Izba 
Pracy, Ubezpieczeń Społecz-
nych i Spraw Publicznych 
z dnia 9 stycznia 2007 r., II 
PK 138/2006).

 Istotnych wątpliwości 
nie budzi również fakt, że 
przypisanie pracownikowi 
obowiązku zwrotu korzyści 
uzyskanej w postaci (niena-

leżnego) wynagrodzenia za 
pracę (innej należności z 
tytułu świadczenia pracy) 
musi uwzględniać regulację 
wynikającą z art. 18 Kodeksu 
pracy, który stanowi m.in., 
że zapisy umów o pracę oraz 
innych aktów, na podstawie 
których powstaje stosunek 
pracy, nie mogą być mniej 
korzystne dla pracownika niż 
przepisy prawa pracy.

 Interpretacja przywo-
łanego przepisu Kodeksu 
pracy – w zakresie doty-
czącym wynagrodzenia za 
pracę – prowadzi do wniosku, 
że postanowienia umów o 
pracę lub innych aktów, na 
podstawie których zarówno 
powstaje stosunek pracy, 
jak i kształtowana jest jego 
treść w czasie trwania tego 
stosunku, mogą być ko-
rzystniejsze dla pracownika 
niż przepisy prawa pracy, 
w tym również przepisy o 
wynagrodzeniu za pracę. 
Oznacza to, że pracodawca 
może przyznać pracownikowi 
wynagrodzenie w rozmiarze 
większym niż wynikający z 
obowiązujących przepisów 
płacowych. W tym kontek-
ście przypisanie pracowni-
kowi powinności liczenia 
się z obowiązkiem zwrotu 

uzyskanej korzyści nabiera 
innego znaczenia.

 W istocie, aby przypisać 
pracownikowi ową powin-
ność, pracodawca winien wy-
kazać, że pracownik wiedział, 
iż pobierając wynagrodzenie 
za pracę, pobiera świadczenie 
nienależne, a w każdym razie, 
że nie było jakichkolwiek 
podstaw faktycznych lub 
prawnych do tego, aby praco-
dawca – mając na względzie 
przepis art. 18 Kodeksu pracy 
– przyznał pracownikowi 
wynagrodzenie w rozmiarze 
wyższym niż wynikający 
z obowiązujących przepi-
sów płacowych (tak z kolei 
wyrok Sądu Najwyższego – 
Izba Administracyjna, Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych 
z dnia 20 czerwca 2001 r., 
I PKN 511/2000).

 W ostatnich dniach, jak 
donosi „Rzeczpospolita”, 
ww. zasady zostały dopre-
cyzowane przez Główny 
Inspektorat Pracy w zakresie 
stwierdzenia, że pracodawca 
nie może również bez zgody 
pracownika potrącić nad-
płaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia przysłu-
gującego pracownikowi w 
kolejnych miesiącach, co 
niestety stanowiło ze strony 

pracodawców częstą próbę 
obejścia omówionych wyżej 
zasad zwrotu nadpłaconych 
świadczeń pracowniczych 
(tak stanowisko Główne-
go Inspektora Pracy z dnia 
1 lipca 2009 r., GPP-110- 
4560 -43/09/PE/RP).

 Wszak, jak słusznie za-
uważył Główny Inspektorat 
Pracy, zgodnie z art. 87 Ko-
deksu pracy z wynagrodze-
nia za pracę – po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz zaliczki na 
podatek dochodowy od osób 
fi zycznych – podlegają po-
trąceniu tylko następujące 
należności:
1. sumy egzekwowane na 

mocy tytułów wykonaw-
czych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyj-
nych, 

2. sumy egzekwowane na 
mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należ-
ności innych niż świad-
czenia alimentacyjne, 

3. zaliczki pieniężne udzie-
lone pracownikowi, 

4. kary pieniężne przewi-
dziane w art. 108 Kodeksu 
pracy. 

  KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Pracodawca wypłacił ci za dużo pieniędzy? 
Nie zawsze musisz te pieniądze oddawać

Ustawa Kodeks pracy

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
Koledze

Piotrowi Hanyskowi
w imieniu koleżanek i kolegów 

z Biura Terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach

składa

przewodniczący BT Zbyszek Klich

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
Koledze 

Piotrowi Hanyskowi
składa

przewodniczący MKZ MSZZ „Solidarność” w ZM Zamet S.A.
w Tarnowskich Górach

Andrzej Bałchan 
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Koniec roku szkolnego. Pod wieczór matka zagląda 
do pokoju córeczki i znajduje na łóżku następujący 
liścik:

Droga Mamo!
Nareszcie koniec szkoły. Dla mnie już na zawsze. Jestem 

od dawna zakochana i postanowiliśmy z moim chłopakiem 
wreszcie „się urwać”. Wiem, że Tobie się to nie spodoba 
ale on jest taki słodki! Te jego tatuaże i piercing na każdym 
kawałku ciała...A ten jego motocykl! Ali (tak nazywa się 
mój miły) twierdzi, że jazda na nim w kasku to grzech. Ali 
jest kompletnie na moim punkcie zwariowany. Mówi,że go 
uratowałam, bo ten alkohol by go w końcu zabił... Aha,
i najważniejsze. Będziesz miała wnuka! Tak się cieszę!

Kolega Alego ma gdziś w lesie drewnianą chatkę. Trzeba 
ją wyremontować i nie ma w niej światła ani wody ale 
to będzie nasz nowy dom. Nie martw się! Będziemy mieli 
z czego żyć. Ali ma kapitalny pomysł. Będziemy uprawiać 
marihuanę i sprzedawać ją w mieście. Ma być z tego kupa 
forsy. Tak się cieszę! I nie martw się proszę. 

Wkrótce będę miała 14 lat i naprawdę mogę na siebie sama 
uważać. Mam tylko nadzieję, że szybko pojawi się ta szczepionka 
przeciwko AIDS. Alemu bardzo by to pomogło...

  Twoja ukochana córeczka.

P.S. Wszystko bzdura! Jestem u Krychy i oglądamy telewizję. 
Chciałam Ci tylko uświadomić, że są gorsze rzeczy niż 
to świadectwo, które znajdziesz na nocnym stoliku. 
Buziaczki!


