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Zenon Fiuk: Prognozy dla branży 
koksowniczej, podobnie jak dla hutnictwa 
są pesymistyczne. Koksownia produkuje 
poniżej swoich możliwości. » STRONA 5

Zbigniew Kuźmiuk: Kurek z kredytami 
został drastycznie przykręcony, mimo 
że zagraniczne banki wciąż notują 
w Polsce gigantyczne zyski. » STRONA 5

C
elem komitetu jest 
ochrona mieszkań-
ców wojewódz-
twa śląskiego przed 
skutkami kryzysu 

gospodarczego i utratą miejsc 
pracy, ochrona przedsiębiorstw 
działających w tym regionie 
i stanowczy sprzeciw wobec 
drastycznie rosnących kosz-
tów utrzymania oraz łama-
nia praw pracowniczych w 
Polsce – czytamy w stanowi-
sku MKPS. 

Postulaty akcji
Zasadnicze postulaty wymie-
nione w stanowisku komitetu 
pokrywają się z postulatami 
wymienionymi w uchwale 
Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, upoważ-
niającej Zarząd Regionu do 
rozpoczęcia przygotowań do 
generalnej akcji strajkowej w 
regionie. Dotyczą one m.in. 
stworzenie osłonowego sy-
stemu regulacji fi nansowych 
oraz ulg podatkowych dla 
przedsiębiorstw utrzymują-
cych zatrudnienie w okresie 
niezawinionego przestoju 
produkcyjnego, wprowa-
dzenia systemu rekompensat 
dla przedsiębiorstw objętych 
skutkami pakietu klimatyczno
-energetycznego, ograniczenia 
stosowania umów śmiecio-
wych, likwidacji NFZ oraz 
utrzymania rozwiązań eme-
rytalnych, przysługujących 
pracownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnych i 
szczególnym charakterze.

Przedstawiciele Między-
związkowego Komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego zazna-
czają w dokumencie, że lista 
postulatów nie jest zamknięta. 
. Otwarta jest również lista 
członków Komitetu. Mogą 
do niego przystąpić wszystkie 
organizacje, które zgadzają się 

z postulatami akcji.– Pracow-
nicy każdej branży, każdej 
instytucji i przedstawiciele 
każdej grupy społecznej, któ-
rzy są lub będą poszkodowani 
w związku z brakiem odpo-
wiednich działań rządu w ob-
liczu kryzysu, mogą liczyć na 
wsparcie MKPS – czytamy w 
stanowisku Komitetu.

Przewodniczący śląsko
-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz podkre-
ślił, że planowana akcja ma 
charakter solidarnościowy. 
– Będziemy działać w myśl 
zasady: Jeden za wszystkich, 
wszyscy z jednego. Cieszę 
się, że w naszym regionie 
centrale związkowe potrafi ą 
wznieść się ponad politycz-
ne sympatie, czy antypatie 
i działać wspólnie dla dobra 
wspólnego. To ewenement w 
skali kraju – ocenił. 

Najbliższe plany
30 października odbędzie się ko-
lejne spotkania MKPS, podczas 
którego zostanie opracowany 
szczegółowy harmonogram 
referendów, w których pra-
cownicy będą odpowiadać na 
pytanie dotyczące przystąpie-
nie do strajku generalnego w 
naszym regionie. – Referenda 
ruszą w drugiej dekadzie listo-
pada. Chcemy je zakończyć 
na przełomie stycznia i lute-
go – zapowiedział Dominik 
Kolorz. – Potem w zależności 
od przebiegu rozmów pomię-
dzy przedstawicielami komi-
tetu a reprezentantami rządu 
będziemy podejmować dalsze 
decyzje. Chcę podkreślić, że my 
nie robimy akcji strajkowej dla 
akcji strajkowej. Jeżeli w ciągu 
najbliższych trzech-czterech 
miesięcy dojdzie do porozu-
mienia ze stroną rządową i 

przyniesie to efekt w postaci 
zmiany polityki społeczno-
gospodarczej ,to oczywiście 
strajku nie będzie. Ale jeśli nadal 
będziemy mieć do czynienia z 
taką ciuciubabka jak do tej pory, 
to wszystko wskazuje na to, 
że na początku lutego dojdzie 
do generalnej akcji strajkowej 
na Śląsku – dodał szef śląsko-
dąbrowskiej „S”. 

Koniec spychania do narożnika
Członkowie MKPS zaznaczyli, 
że w związku z zasięgiem i z 
rozmiarami akcji organizacje 
związkowe czeka teraz żmudna 
praca związana z wypełnie-
niem wszystkich koniecznych 
procedur umożliwiających or-
ganizację solidarnościowego 
strajku we wszystkich bran-
żach. – Mamy świadomość, 
że akcja nie będzie łatwa do 
przeprowadzenia, ale uwa-

żamy, że warto i że trzeba. 
Nie możemy się dalej dawać 
spychać do narożnika. Śląsk, 
który nie tak dawno był re-
gionem stabilnej pracy, dzisiaj 

staje się regionem szczególnie 
zagrożonym utratą miejsc pracy, 
i to nie tylko w przemyśle. 
Pamiętajmy, że pracę straciło 
już około tysiąca nauczycie-
li – mówił Henryk Moskwa, 
szef śląskiego OPZZ. Dariusz 
Trzcionka, lider śląskich struk-
tur Forum Związków Zawodo-
wych podkreślał, że kryzys już 
jest mocno odczuwalny, i przez 
przedsiębiorców, i pracowni-
ków. – Nie możemy dopuścić 
do likwidacji kolejnych miejsc 
pracy. Ludzie muszą mieć pracę 
i muszą odpowiednio zarabiać. 
Nie może być tak, że mimo 
ciężkiej pracy nie starcza im 
od wypłaty do wypłaty. Nie-
dawno słyszałem taką opinię, 
że skoro jest kryzys, to należy 
zrezygnować z drugiego dania 
i jeść tylko zupę. To są chore 
pomysły. Żądamy realnych 
rozwiązań realnych problemów 
społecznych i gospodarczych 
– mówił Trzcionka. – Naszym 
celem jest doprowadzenie do 
zmiany polityki społeczno-go-
spodarczej rządu, a jeśli to się 
nie uda, to do zmiany rządu – 
podsumował Bogusław Ziętek, 
szef WZZ Sierpień 80.

GRZEGORZ PODŻORNY

Reprezentanci największych central związkowych w naszym regionie: NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum 
Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80 powołali 23 października Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy. W listopadzie ruszają referenda strajkowe w poszczególnych zakładach i branżach.

Albo rząd zmieni politykę,
albo trzeba zmienić rząd

Od lewej: Dariusz Trzcionka (FZZ), Dominik Kolorz (NSZZ Solidarność), Henryk Moskwa (OPZZ), Bogusław Ziętek (Sierpień 80)

Postulaty strajku:
–  Stworzenie osłonowego systemu regulacji fi nansowych 

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

–  Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsię-
biorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-
energetycznego.

–  Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających 
stosowanie tzw. umów śmieciowych.

–  Likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowot-
nej opartego na założeniach, na podstawie których 
działała dawna Śląska Kasa Chorych.

–  Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przy-
sługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach 
szczególnych i szczególnym charakterze.

Foto: TŚD



K
ompleks niższości wobec tzw. zagra-
nicy, ale tylko tej bogatszej i zawiść 
wobec własnych rodaków. Te dwie 

emocje zdają się kierować poczynaniami 
większości Polaków. Na szczęście nie zawsze, 
ale niestety najczęściej. I politycy nauczyli 
się to wykorzystywać w sposób bezwzględ-
ny. Od lat trwa nieustający festiwal leczenia 
kompleksu niższości tak, abyśmy nigdy nie 
wyzdrowieli i systematyczne podsycanie 
wzajemnej zawiści. Są chwile, kiedy wła-
dzę nad postępowaniem polskiej zbioro-
wości przejmują inne emocje. Tak było, 
gdy odchodził bł. Jan Paweł II. Tak było 
po 10 kwietnia 2010 roku. Tak zdarza się w 
przypadku tragicznych katastrof czy klęsk 
żywiołowych. Wtedy pojawia się poczucie 
wspólnoty, poczucie solidarności. Ale prę-
dzej czy później wszystko wraca na utarte 
ścieżki. Politycy, którzy prześcigali się w 
demonstrowaniu żalu, z ulgą wracają do 
dobrze sobie znanej gry. Monotonnej me-
lodii na dwa klawisze. Kompleksy i zawiść. 
Zawiść i kompleksy. Pięć lat temu politycy 
lepiej ubrani wygrali z tymi w nieco wymię-
tolonych garniturach, chociaż większość 
Polaków w garniturach chodzi od wielkie-
go dzwonu i często też wymiętolonych. 
Politycy przedstawiający się jako kumple 
„prawdziwych Europejczyków” wygrali z 
tymi, którzy na „prawdziwych Europejczy-
ków” patrzą sceptycznie. Większość Pola-
ków też jest sceptyczna, ale chciałaby mieć 
„prawdziwych Europejczyków” za kumpli. 
Nielogiczne? Paradoks? I co z tego. 

Co prawda zwycięzców i przegranych 
różniły też tzw. programy. Ale po pierw-
sze nikt tych dokumentów nie czyta, a po 
drugie, nawet gdyby przeczytał, to i tak 
by nie uwierzył. Jeszcze się nie zdarzyło 
w ostatnim dwudziestoleciu, żeby jakaś 
partia realizowała swój program wybor-
czy. To wie każde dziecko. Zresztą sami 
kandydaci na posłów partyjnych progra-
mów wyborczych nie czytają, a nawet 
jeśli zapoznają się z tą lekturą, to i tak w 
większości albo niewiele rozumieją, albo 
cynicznie się uśmiechają. 

Zmierzając jednak do sedna. Co prawda 
ostatnio gra na kompleksie niższości obró-
ciła się przeciwko rządzącym po wpadce 
z polem ryżowym w koszyku narodo-
wym. I przez jakiś czas będzie bolało w 
sondażach. Wciąż jednak można fedro-
wać pokłady wzajemnej zawiści i na tym 
koniku władza może jechać, aż pamięć 
o polu ryżowym przygaśnie. Pojedzie z 
nadzieją, a wręcz pewnością, którą wy-
raził niegdyś polityk zupełnie innej opcji 
słowami, że „ciemny lud to kupi”. Zaraz 
będą trąbić, że znów ten Śląsk czegoś się 
domaga, znowu protestuje i strajkuje, 
kiedy trzeba zaciskać pasa i dbać o dobro 
wspólne, że oni są bogaci na tym Śląsku, że 

mają przywileje, a inni mają gorzej, i tym 
podobne gnioty ze zgranego repertuaru. A 
kto tym trąbom uwierzy, sam sobie będzie 
winien. Poczucie wspólnoty i solidarności 
potrzebne jest, zanim dojdzie do katastro-
fy. Potrzebne jest, aby katastrofi e zapobiec. 
Generalny strajk ostrzegawczy, w czasie 
którego wspólnie i solidarnie zaprotestują 
zarówno ci, co zarabiają minimalną, jak i 
ci, co zarabiają średnią krajową czy nawet 
dwie średnie, powinien uświadomić pol-
skim politykom trzy kluczowe sprawy. 
Po pierwsze, do ludzi, niezależnie od tego 
czy są obywatelami Niemiec, Francji lub 
Polski, należy się odnosić z szacunkiem. 
Po drugie, polska władza do polskich oby-
wateli powinna się odnosić z szacunkiem 
szczególnym. Po trzecie, niezależnie od 
tego czy nosimy garnitury, czy też nie, 
wszyscy jedziemy na tym samym wózku. 
Polskim, czyli naszym wózku. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 24.10.2012 |  Nr 42/2012  www.solidarnosckatowice.pl2
LICZBA tygodnia

1987
tyle zł brutto wg wyliczeń Głównego Urzę-
du Statystycznego wynosiła średnia płaca w 
mikroprzedsiębiorstwach w 2011 roku. Jak 
podaje Dziennik Gazeta Prawna, nawet jeżeli 
założymy, że pensje pracowników małych 
fi rm wzrosły od ubiegłego roku o 3,7 proc. 
(tyle wynosi ofi cjalny średni wzrost wyna-
grodzeń w przedsiębiorstwach), ich przecięt-
ne wynagrodzenie to nadal niecałe 2 tys. 
zł brutto. W mikroprzedsiębiorstwach, czyli 
fi rmach zatrudniających do 9 osób, pracuje 
ponad 3 mln Polaków, czyli co czwarty pra-
cujący obywatel naszego kraju. Najmniej w 
ubiegłym roku zarabiali pracownicy małych 
pralni i zakładów fryzjerskich, gdzie średnie 
wynagrodzenie wynosiło zaledwie 1569 zł. 
Zaledwie 15 zł więcej można było zarobić w 
przedsiębiorstwach zajmujących się hotelar-
stwem i gastronomią. 

WIEŚCI z gospodarki
» CZTEROOSOBOWA RODZINA WYDAJE na utrzyma-
nie mieszkania już 890 zł miesięcznie wynika z analizy fi rmy 
Home Broker. Wydatki na utrzymanie mieszkania stanowią 
najszybciej rosnącą pozycję w domowych budżetach polskich 
rodzin. We wrześniu całkowite koszty związane z mieszkaniem i 
jego wyposażeniem wzrosły o 4,9 proc. rok do roku. Za energię 
we wrześniu bieżącego roku musieliśmy zapłacić o 6,6 proc. 
więcej, niż rok wcześniej. Z porównania cen poszczególnych 
nośników energii z sierpnia 2012 roku do tego samego mie-
siąca w roku ubiegłym wynika, że najbardziej podrożał gaz, bo 
aż o 9,5 proc. O 5,9 proc. więcej musieliśmy również zapłacić 
za prąd, a opał i energia cieplna zdrożały o 5,7 proc. Koszty 
związane z opłatami za czynsz na rzecz spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych wzrosły w ciągu roku o 2,4 proc.

» OPŁATY ZA MIESZKANIE SĄ CORAZ WYŻSZE, a na do-
datek na własne „M” mało kogo stać. Jak podaje Rzeczpospo-
lita przeciętny Polak na zakup 70 metrowego mieszkania musi 
wydać równowartość swoich dochodów brutto z 8-9 lat. Dla 
porównania w Niemczech na zakup takiego lokum wystarczy 
wydać trzykrotność rocznej pensji. Polska jest krajem o jednym z 
najniższych zasobów mieszkaniowych w Europie. Średnia liczba 
osób zamieszkujących jedno mieszkanie w naszym kraju wynosi 
2,9. Przykładowo w Szwecji, Niemczech, Estonii jest to 2,1, a na 
Węgrzech 2,3. 

» WE WRZEŚNIU W URZĘDACH PRACY było zarejestro-
wanych 1 mln 979 tys. bezrobotnych podaje GUS. Choć stopa 
bezrobocia zatrzymała się na poziomie sprzed miesiąca i wy-
niosła 12,4 proc, liczba bezrobotnych wzrosła w porównaniu z 
sierpniem o prawie 15 tys. osób. Wzrosła również liczba nowo 
zarejestrowanych bezrobotnych i to aż o 48 tys. Ponad 84 proc. 
zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce nie posiada prawa do 
zasiłku. 
Na koniec września 534 zakłady pracy deklarowały, że zwolnią 
w najbliższym czasie 36,5 tys. pracowników. Z kolei liczba ofert 
pracy zgłoszonych w tym miesiącu zmalała o 8 tys. 

» ROSNĄCE BEZROBOCIE POWODUJE, że polscy pra-
cownicy są w stanie zgodzić się na bardzo wiele, byle tylko 
zachować swoje miejsca pracy. Jak wynika z badań fi rmy Go-
Work, co trzecia osoba dla wymarzonej pracy zgodziłaby się 
na dostępność, zarówno pod telefonem, jak i mailem niemal 
przez całą dobę. 22 proc. respondentów deklaruje gotowość 
do zostawania w pracy po godzinach lub zabierania zleceń 
do domu. 15 proc. badanych dla pracy bez problemu zrezyg-
nowałaby z wakacji a nawet przełożyła plany związane z zało-
żeniem rodziny. 

» WYSOKIE BEZROBOCIE WPŁYWA RÓWNIEŻ na wyhamo-
wanie konsumpcji, a to właśnie dzięki popytowi wewnętrznemu 
zdołaliśmy w poprzednich latach utrzymać wzrost gospodarczy. 
Jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła zale-
dwie o 3,1 proc rok do roku. Wrzesień to kolejny miesiąc hamo-
wania dynamiki konsumpcji.

OPRAC. ŁK

Foto:demotypolityczne.pl

TRZY pytania
Wioletta Sznapka, kierownik Fundacji Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy 

Fundacja ma już dwadzieścia lat
Jubileusz Fundacji jest świetną okazją do 
wspomnień. Jakie były jej początki?

– Aż nie chce się wierzyć, że działamy 
już od 20 lat. O jej utworzeniu zdecydo-
wał w 1992 roku Zarząd Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które-
mu przewodniczył Grzegorz Kolosa. Rok 
później, po tragicznej śmierci przewodni-
czącego, fundacja została nazwana jego 
imieniem. W założeniu jej działalność 
miała być kontynuacją bezpłatnych akcji 
kolonijnych zapoczątkowanych przez 
związkowców. Wtedy pieniądze na wy-
jazdy dzieci Solidarność pozyskiwała od 
zakładów pracy. W latach 90. organizo-
waliśmy bezpłatnie kolonie aż dla 7 tys. 
dzieci. Przyjeżdżali przedstawiciele komisji 
zakładowych i każdy zamawiał ponad sto 
miejsc kolonijnych. Trzeba dodać, że w 
tych czasach nie dysponowaliśmy jaki-
mikolwiek folderami naszych ośrodków. 
Niestety likwidacja wielu przedsiębiorstw 
w regionie była powodem spadku liczby 
kolonistów i stopniowego wprowadzania 

opłat za kolonie. Teraz organizujemy wy-
jazdy dla 3 tys. dzieci rocznie. A kolonie 
indywidualnie zamawiają rodzice.
Ale wciąż, gdy Fundacja ogłasza zapisy 
na kolonie, pod jej drzwiami ustawiają 
się bardzo długie kolejki… 

– Przyznaję, że nasze kolonie cieszą się 
ogromnym powodzeniem i rzeczywiście 
o wyjeździe dziecka przesądza kolejność 
zgłoszeń. Kolonistom zapewniamy bardzo 
dobre warunki. Opiekuje się nimi odpo-
wiedzialna i wykwalifi kowana kadra. Wy-
jazdy z fundacją są też bardzo atrakcyjne 
cenowo, dzięki pozyskiwanym przez 
nas dotacjom. Ale mamy bardzo dużo 
klientów, których dzieci nie kwalifi kują 
się do dofi nansowania, a oni powierzają 

nam swoje pociechy w przekonaniu, że 
na koloniach z nami będą bezpieczne, 
wrócą do domów zdrowe i zadowolone. 
Cieszy, że na wakacje z fundacją od lat 
jeździ wielu „weteranów”. Często nasi 
podopieczni zaraz po powrocie z koloni 
pomiędzy sobą umawiają się na kolejne 
wyjazdy z nami. Często też pozostają w 
ciągłym kontakcie z kolonijnymi wy-
chowawcami. 
Kilka lat temu fundacja zarejestrowana 
została jako organizacją pożytku pub-
licznego. Ludzie chętnie dzielą się 1 pro-
centem od swoich podatków?

 – To są głównie członkowie Solidarno-
ści, ale także współpracownicy fundacji, 
kontrahenci kolonijni, a przede wszyst-
kim nasi klienci. Ale my zdecydowaliśmy, 
że pieniędzy z podatków nie będziemy 
przeznaczać na duże kampanie reklamo-
we, promujące fundację jako instytucję 
pożytku publicznego. Chcemy przezna-
czać je tylko dla dzieci.

BG

W ciągu 20 lat na 
kolonie z Fundacją 
wyjechało 75 tys. dzieci.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Nikt tych dokumentów nie czyta,
a nawet gdyby przeczytał, 
to i tak by nie uwierzył.
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S
trajk w jastrzębskich 
kopalniach rozpoczął 
się o godzinie 6.00. Na 
początku każdej zmiany 
związkowcy organizowa-

li masówki informacyjne, podczas 
których relacjonowali przebieg 
zakończonych fi askiem nego-
cjacji z zarządem i odpowiadali 
na pytania. – Nie musieliśmy 
specjalnie tłumaczyć powodów 
protestu. Pracownicy są dosko-
nale poinformowani i bardzo 
dobrze wiedzą, dlaczego doszło 
do tego strajku – mówi Roman 
Brudziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w JSW i dodaje, że 
w masówkach w kilku kopal-
niach spółki uczestniczył jeden 
z członków zarządu JSW Artur 
Wojtków. – To członek zarządu 
wybrany przez pracowników. 
Podczas masówek podkreślał, 
że zgadza się z naszymi postu-
latami i je popiera. 

W trakcie protestu w JSW 
pod ziemię zjechały wyłącz-
nie osoby odpowiedzialne za 
utrzymanie bezpieczeństwa 
ruchu kopalni. – Strajkujący 
byli bardzo zdeterminowani. 
W pewnym momencie pojawił 
się nawet problem, bo nikt nie 
chciał zjechać pod ziemię, aby 
pomóc zabezpieczyć jeden z 

kombajnów wydobywczych. 
Ludzie mówili, że nie chcą być 
uznanymi za łamistrajków, 
ale w końcu udało nam się 
przekonać grupę górników, że 
tę pracę trzeba wykonać, aby 
w poniedziałek móc ruszyć 
z normalnym fedrowaniem. 
Było to niezbędne ze względu 
na utrzymanie bezpieczeństwa 
ruchu kopalni – mówi Roman 
Brudziński. – My, w przeciwień-
stwie do zarządzających spół-
ką, jesteśmy bardzo związani z 
naszymi kopalniami, z naszymi 
miejscami pracy – dodaje.

Spór w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej trwa od wielu miesię-
cy. Strona społeczna domaga się 
wzrostu wynagrodzeń oraz wy-
cofania nowych niekorzystnych 
wzorów umów o pracę pozba-
wiających młodych górników 
m.in uprawnień wynikających 
z tzw. Karty Górnika. Zdaniem 
strony związkowej umowy te są 

sprzeczne z prawem, w szczegól-
ności z zapisami Porozumienia 
Zbiorowego zawartego przed 
ubiegłorocznym debiutem giełdo-
wym JSW. Porozumienie zawarte 
zostało w ramach Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego w 

obecności przedstawicieli rządu 
i wojewody śląskiego. Zarzuty 
związkowców potwierdziły 
kontrole Państwowej Inspek-
cji Pracy.

Jeszcze w czasie trwania straj-
ku pracownicy JSW biorący w 

nim udział napisali list otwarty 
do mediów. Górnicy podkreślili 
w nim, że to właśnie łamanie 
prawa, którego ich zdaniem 
dopuszcza się zarząd JSW, było 
głównym powodem zorganizo-
wania akcji strajkowej, nie zaś 

postulaty płacowe, co sugerowała 
znaczna część doniesień praso-
wych. – Jeżeli nasze państwo jest 
państwem demokratycznym, 
to nie można tolerować w nim 
łamania prawa pracy. Dzisiejszy 
strajk pracowników Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. jest 
głównie protestem przeciwko 
takim praktykom i jest także 
ostrzeżeniem pracowników in-
nych fi rm, które w najbliższym 
czasie rząd RP chce wysprzedać 
wraz z pracownikami – czytamy 
w liście otwartym.

Jak informuje Roman Bru-
dziński decyzje dotyczące ko-
lejnych akcji strajkowych w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
zapadną po posiedzeniu rady 
nadzorczej spółki z udziałem 
przedstawicieli związków za-
wodowych, które najpraw-
dopodobniej odbędzie się 24 
października. – Liczymy, że 
rada nadzorcza wyciągnie od-
powiednie wnioski z postępo-
wania prezesa Zagórowskiego. 
Jeżeli tak się nie stanie, bę-
dziemy zmuszeni ponownie 
zastrajkować, bo nie możemy 
zgodzić się na łamanie prawa 
w naszej spółce – zaznacza wi-
ceszef „S” w JSW.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W piątek 19 października we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wstrzymano pracę. 
Strajk prowadzony na wszystkich zmianach wydobywczych trwał do soboty. Protestujący domagali się 
zaprzestania łamania prawa pracy w spółce i podwyżek płac. 

STRAJK CAŁODOBOWY

17 października Pracownicy 
Śląskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych otrzymali drugą 
transzę zaległych wynagrodzeń 
za wrzesień. Mimo to związ-
kowcy nie przerywają sporu 
zbiorowego, obawiając się, że 
problemy, których doświadczy-
li, powtórzą się w listopadzie, 
kiedy będą czekali na wypłaty 
za październik.

10 października zakładowe 
organizacje związkowe poinfor-
mowały, że pracownicy spółki 
nie otrzymali wynagrodzeń. 
Następnego dnia związkowcy 
wszczęli spór zbiorowy z pra-
codawcą i skierowali skargę do 
PIP. Pierwsze rozmowy w ra-
mach procedury sporu zbioro-
wego przeprowadzone zostały 
15 października, ale zakończyły 
się fi askiem. W tym samym dniu 
Rada Krajowa Związku Zawodo-
wego Maszynistów Kolejowych 
w Polsce zdecydowała o rozpo-
częciu pogotowia strajkowego 
w całej spółce.

Brak wynagrodzeń i chaos 
informacyjny doprowadziły do 
wybuchu spontanicznego prote-
stu. Już 12 października ponad 
40 maszynistów nie przyszło do 
pracy, przedkładając zwolnienia 
lekarskie. Z tego względu część 
połączeń w regionie została 
odwołana.

Śląski Zakład Przewozów Re-
gionalnych będzie istniał tylko 
do końca roku. Po 1 stycznia 
2013 roku wszystkie regionalne 
połączenia kolejowe będzie ob-
sługiwała spółka Koleje Śląskie. 
W ŚZPR pracuje jeszcze 1,4 tys. 
osób, ale wszyscy otrzymali już 
wypowiedzenia. Wielu z nich 
po nowym roku zostanie bez 
pracy. Zdaniem Mariusza Samka, 
przewodniczącego Solidarności 
w ŚZPR, największe szanse na za-
trudnienie w Kolejach Śląskich 
będą mieli kierownicy pocią-
gów, maszyniści i kasjerki. W 
najtrudniejszej sytuacji znajdą 
się pracownicy techniczni i ad-
ministracyjni.

AGA

22 października pod-
czas obrad Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecz-
nego zapadła decyzja o 
wznowieniu prac specjal-
nego zespołu kolejowego 
WKDS. Pierwsze posiedzenie 
zespołu, który ma się zająć dra-
matyczną sytuacją pracowni-
ków Śląskiego Zakładu Przewo-
zów Regionalnych, odbędzie 
się 30 października. Do listo-
pada powinny zostać wypraco-
wane rozwiązania dla zwalnia-
nych pracownikom ŚZPR. 

Podczas strajku pod ziemię zjechały wyłącznie osoby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu kopalni

Około 3 tys. pracowników 
kolei z całej Polski pikieto-
wało 18 października przed 
siedzibą PKP w Warszawie. 
Uczestnicy protestu domagali 
się utrzymania dotychczaso-
wych uprawnień do świadczeń 
przejazdowych.

Powodem protestu było 
podpisanie bez udziału związ-
ków zawodowych porozumie-
nia pozbawiającego znacznej 
części ulgowych świadczeń 
przejazdowych kolejarzy, eme-
rytów i rencistów kolejowych 
oraz członków ich rodzin z 
Przewozów Regionalnych 
oraz spółek tworzonych przez 
urzędy marszałkowskie. Po-
rozumienie podpisane przez 
zarząd PKP i Związek Praco-
dawców Kolejowych zacznie 
obowiązywać od 1 stycznia 
2013 roku.

– Na początku roku Związek 
Pracodawców Kolejowych wy-
powiedział Ponadzakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, który 
regulował zasady uprawnień 
przejazdowych. W ten spo-
sób zostaliśmy odsunięci od 
współdecydowania o zakresie 
realizacji tych świadczeń. W 
naszym przekonaniu wypo-
wiedzenie układu było świa-
domym działaniem ZPK i 
miało na celu pozbawienie 

kolejarzy uprawnień do ulg 
przejazdowych – wyjaśnia 
Stanisław Kokot, rzecznik 
prasowy kolejarskiej Soli-
darności.

W trakcie pikiety Stani-
sław Kokot przypominał, że 
uprawnienia przejazdowe 
dla kolejarzy obowiązują od 
początku funkcjonowania 
kolei w Polsce. – To jeden z 
elementów naszych pensji. 
Odebranie nam ulg przejaz-
dowych oznaczać będzie ich 
obniżenie o blisko połowę. 
Poszkodowani są też emery-
ci. Co z tego, że nowe poro-

zumienie gwarantuje im 80 
proc. ulgi. Do tej pory, zgod-
nie z zapisami poprzedniego 
porozumienia z 2009 roku, te 
ulgi opłacali im pracodaw-
cy. Teraz sami będą musieli 
fi nansować koszty ich wy-
kupu od spółek kolejowych 
objętych porozumieniem – 
mówił Kokot.

W petycji, którą od prote-
stujących odebrał Krzysztof 
Mamiński prezes ZPK, związ-
kowcy zażądali utrzymania 
dotychczasowych upraw-
nień przejazdowych dla pra-
cowników kolei, emerytów 

i rencistów oraz członków 
ich rodzin na zasadach za-
wartych w porozumieniu 21 
września 2009 r. Na realizację 
tego postulatu dali zarządowi 
PKP czas do 25 października. 
– Niespełnienie powyższego 
spowoduje wysunięcie żądań 
płacowych, które będą miały 
charakter rekompensaty za 
utratę zakresu świadczeń 
przejazdowych – napisano 
w petycji.

Podczas protestu związ-
kowcy zwrócili się również 
do wszystkich do klubów 
parlamentarnych z wnio-
skiem o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej, polegającej na 
wprowadzeniu do ustawy o 
komercjalizacji, restruktury-
zacji i prywatyzacji Polskich 
Kolei Państwowych zapisu 
regulującego problem świad-
czeń przejazdowych.

Do Warszawy przyjecha-
ło około 500 związkowców 
z kolejarskiej Solidarności 
z Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Obok Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ Solidarność 
organizatorami pikiety były: 
Konfederacja Kolejowych 
Związków Zawodowych i 
Federacja Związków Zawo-
dowych PKP.

BG

Wreszcie otrzymali wypłaty Ogólnopolski protest kolejarzy w Warszawie

Do Warszawy przyjechało około 500 związkowców z naszego regionu

Foto: TŚD

Foto: TŚDDecyzje dotyczące 
kolejnych akcji 
strajkowych 
zapadną po posiedzeniu 
Rady Nadzorczej JSW.
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Podczas ostatniego WZD Soli-
darności z AMP prezes koncernu 
mówił o ogromnych możliwoś-
ciach produkcyjnych dąbrow-
skiego przedsiębiorstwa. Czy 
obecny kryzys ma wpływ na 
ich wykorzystanie?

– Nasze moce produkcyjne 
wykorzystywane są co najwy-
żej w 60 proc. Wyraźnie widać 
spadek produkcji stalowej. 
Obawiamy się, że podobnie jak 
podczas pierwszej fali kryzysu 
w 2008 roku część europejskich 
fi rm funkcjonujących w kon-
cernie ArcelorMittal będzie 
chciała kosztem naszych linii 
technologicznych zwiększyć 
swoje moce produkcyjne. Na 
szczęście w dąbrowskim AMP 
jak na razie nie dochodzi do 
sytuacji, że pracownikom pod 
pretekstem kryzysu odbiera 
się ich uprawnienia.
Czy Solidarności z AMP zda-
rzało się hamować praco-
dawcę przed takimi rozwią-
zaniami? 

– Bardzo często. Zwłasz-
cza w kryzysie musimy być 

strażnikiem i do tej pory to 
nam się udaje. Bez związków 
pracodawcy maksymalnie 
wykorzystaliby załogi w tym 
niekorzystnym ekonomicznie 
okresie. U nas widać to na 
każdym kroku, zwłaszcza w 
sposobie podziału zysków. 

 W ostatnim czasie pracę 
w AMP straciło wielu ludzi. 
W ich miejsce zatrudnia się 
nowych pracowników?

– Nie i to jest nasz najwięk-
szy problem. W tym i zeszłym 
roku w całej grupie AMP zo-
stało zwolnionych grupowo 
blisko 2 tysiące pracowników. 
Obecnie nie przewiduje się 
dalszej redukcji etatów, ale 
AMP nie pozyskuje nowych 
pracowników na stanowiska 
produkcyjne. Nie mamy też 
żadnych programów przy-
gotowujących ich do pracy. 
Wiem, że w kryzysie wielu 
pracodawców rezygnuje z 
polityki zatrudnieniowej, ale 
naszą rolą jest ciągłe wskazy-
wanie niedoborów w zatrud-
nieniu. 

Przewiduje się, że dla zakła-
dów energochłonnych wejście 
w życie w 2013 roku unijnego 

pakietu klimatycznego może 
być przysłowiowym „gwoź-
dziem do trumny”. 

– To dla wszystkich tych 
przedsiębiorstw i ich załóg 
powód do ogromnych obaw. 

Jeśli drastycznie wzrosną koszty 
energii, to możemy stopniowo 
tracić rynek. AM może podjąć 
decyzję o przeniesieniu pro-
dukcji do krajów, w których są 
niższe koszty wytwarzania. To 
byłby prawdziwy dramat.
Cztery wypadki śmiertelne w 
AMP tylko w tym roku ozna-
czają brak dbałości w fi rmie 
o bhp?

– Zauważamy znaczną po-
prawę warunków pracy, ale 
naszym zdaniem na niskie 
bezpieczeństwo pracy w fi r-
mie mają wpływ obowiązujące 
pracowników nieprzyjazne 
im programy, opracowywane 
przez różne służby w koncernie. 
Pracownik w stresie zapomina 
o własnym bezpieczeństwie. 
Głowę zaprzątniętą ma naka-
zami i zakazami zawartymi w 
tych programach. Skupia się 
wyłącznie na tym, czy nie jest 
przez kogoś namierzany, czy 
ktoś nie chce go ukarać. Za-
żądaliśmy od pracodawcy, by 
te programy stały się bardziej 
przyjazne dla załogi.

Według oficjalnych infor-
macji w tym roku produk-
cja w Fiacie spadła nawet 
do 40 proc. Co dla załogi 
oznacza pogorszenie kon-
dycji fi rmy? 

–  Do września zeszłego 
roku dzienna produkcja wy-
nosiła ponad 2300 samocho-
dów, później spadła do około 
1800 pojazdów. Z naszej 
wiedzy wynika, że obecnie 
utrzymuje się na podobnym 
poziomie. W tym roku dwu-
krotnie wprowadzono płatne 
dni postojowe. Kolejny pla-
nowany jest od 24 paździer-
nika do 2 listopada. Ale dla 
nas największym problem 
są realizowane od dwóch lat 
zwolnienia pracowników. W 
tym czasie z Fiata odeszło 
około 1,5 tys. osób. Ci którzy 
stracili pracę w zeszłym roku 
nie dostali żadnych odpraw. 
Dopiero od czerwca tego roku 
w Fiacie obowiązują odprawy 
kodeksowe. W tamtym roku 
ludziom wręczano wypowie-
dzenia z powodu „nieprzy-
datności do pracy”, teraz 

pracodawca redukuje zało-
gę, uzasadniając to spadkiem 
sprzedaży samochodów. Aby 
uniknąć zwolnień grupowych, 

redukuje w każdym miesiącu 
do 30 miejsc pracy. A naszym 
zdaniem sprzedaż jest na takim 
samym poziomie jak np. we 

wrześniu zeszłego roku, tylko 
pracowników ubywa.
Co sprawiło, że Fiat wycofał 
się ze zwolnień z powodu 

nieprzydatności do pracy? 
A przy okazji, jakie kryteria 
o nich decydowały?

– Mógł to być wiek, bo 
zwalniano przeważnie osoby 
z długoletnim stażem. Za 
namową Solidarności ci pra-
cownicy skierowali pozwy 
do sądu. Wygraliśmy wszyst-
kie sprawy i  skutecznie 
zablokowaliśmy te zwol-
nienia. Ale teraz też starsi 
pracownicy tracą pracę z 
przyczyn ekonomicznych 
i wręcz mówi im się, że są 
nieprzydatni. 
Może pracodawca zamierza 
podmienić starych pracow-
ników na młodszych, bar-
dziej efektywnych? 

– Tak podejrzewamy. 
Wprawdzie wśród zwal-
nianych są też młodzi lu-
dzie, ale przeważają ci starsi. 
Moim zdaniem pracodawca 
wykorzystuje nową ustawę 
emerytalną, nakazującą pracę 
do 67 roku życia. Nie ma 
zamiaru zatrudniać ich do 
emerytury, bo wie, że nie 
dadzą rady pracować.

Wobec tych zwolnień związki 
zawodowe z Fiata są bezrad-
ne? W fi rmie nie funkcjonuje 
dialog społeczny?

– W tak trudnej sytuacji 
potrzebna jest solidarność 
wszystkich związków. A ich 
nie interesują zwolnienia, nie 
przystąpiły też do negocjacji 
porozumienia socjalnego. 
Przyjęły wręcz uległą postawę 
wobec pracodawcy. W Fiacie 
nie ma ani dostatecznego 
dostępu do informacji, ani 
dialogu społecznego. Dlatego 
samodzielnie wystąpiliśmy o 
negocjacje tego porozumienia 
oraz o podwyżkę płac. Mo-
nitowaliśmy też do zarządu 
w Turynie o uruchomienie 
programu dobrowolnych 
odejść. Na nasze pisma do tej 
pory brak odpowiedzi.
W tej sytuacji załoga Fiata 
tym bardziej powinna wziąć 
udział w solidarnościowym 
strajku generalnym.

– Tak, ale najpierw musimy 
przekonać przestraszonych 
pracowników, że warto i trze-
ba podjąć ten wysiłek.

Z Jerzym Goińskim, przewodniczącym Solidarności w Arcelor Mittal Poland rozmawia Beata Gajdziszewska.

Z Wandą Stróżyk, przewodniczącą Solidarności w Fiat Auto Poland w Tychach rozmawia Beata Gajdziszewska.

Przenosiny produkcji to byłby dramat

Najgorsze są ciągłe zwolnienia

W związku z rozpoczęciem przygotowań do przeprowadzenie generalnej akcji strajkowej w województwie śląskim, inaugurujemy cykl artyku-
łów i wywiadów opisujących sytuację pracowników poszczególnych branż i sytuację przedstawicieli poszczególnych grup społecznych w naszym 
regionie. W tym numerze prezentujemy Państwu wywiady z liderami naszego związku w zakładach branży hutniczej i motoryzacyjnej. W następ-
nych wydaniach TŚD przedstawimy problemy kolejnych zakładów i branż spowodowane coraz trudniejszą sytuacją gospodarczą na Śląsku oraz 
to, w jaki sposób kryzys odbija się na pracownikach. Opiszemy również szczegóły związkowych propozycji dotyczących m.in. systemu osłon dla 
przedsiębiorstw zagrożonych skutkami spowolnienia gospodarczego i unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, a także postulowane przez 
Solidarność działania mające na celu poprawę kondycji służby zdrowia i systemu emerytalnego. 

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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W 
wyniku trwa-
jącej od dwu-
dziestu lat 
prywatyza-
cji polskiego 

sektora bankowego blisko 70 
proc. banków działających w 
Polsce znajduje się w rękach 
zachodnich właścicieli. Dla 
porównania w Wielkiej Bry-
tanii jest to jedynie 30 proc., 
a w Niemczech 10 proc. Taka 
sytuacja stanowi poważne 
zagrożenie, nie tylko dla sek-
tora bankowego, ale dla całej 
gospodarki. 

Po pierwsze, nadzór nad 
bankami będącymi własnoś-
cią zagranicznych instytucji 
finansowych, jest znacznie 
trudniejszy, niż w przypadku 
banków polskich. – Sytuacja 
jeszcze bardziej skomplikuje się 
w wyniku utworzenia systemu 
europejskiego nadzoru ban-
kowego obejmującego swoim 
działaniem strefę euro, czyli 
kraje, w których znajdują się 
centrale banków działających 
w naszym kraju. Polska nie 
należy do eurolandu, więc nie 
będzie w ogóle uczestniczyć w 
tym nadzorze – mówi dr Zbi-
gniew Kuźmiuk, wykładowca 
Politechniki Radomskiej, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Po drugie, gdy centrale 
banków działających w Polsce 
znajdują się zagranicą, tam też 
zapadają najważniejsze decyzje. 
Kłopoty banku-matki, mogą 
np. prowadzić do ograniczenia 
akcji kredytowej lub zwolnień 
grupowych w sprawnie dzia-

łającym polskim banku-córce. 
– Wystarczy popatrzeć na ofi -
cjalne dane, żeby zauważyć, że 
kurek z kredytami, zarówno 
dla gospodarstw domowych, 
jak i dla biznesu, już teraz zo-
stał drastycznie przykręcony, 
pomimo że zagraniczne banki 
wciąż notują w Polsce gigan-
tyczne zyski. Te instytucje 
nie są zainteresowane nawet 
krótkoterminowymi kredytami 
dla przedsiębiorców, a o dłu-
goterminowych inwestycjach 
w ogóle nie może być mowy 
– podkreśla Kuźmiuk.

Kolejne zagrożenie związane 
jest z ryzykiem transferowania 
kapitału z polskich banków-
córek, w konsekwencji coraz 
gorszej sytuacji fi nansowej za-
granicznych banków-matek. 
Zdaniem Janusza Szewczaka, 
głównego ekonomisty SKOK, 
zachodnie centrale już dzi-
siaj wyprowadzają ze swoich 
polskich oddziałów od 20 do 
nawet 30 mld zł w skali roku. 
– Banki strefy euro, zwłasz-
cza te z południa Europy, do 
których należy większość 
polskiego sektora bankowe-
go, przeżywają gigantyczny 
kryzys zadłużeniowy, który 
raczej na pewno jeszcze się 
pogłębi. Drenowanie polskich 
banków-córek w tej sytuacji 
jest zjawiskiem coraz bardziej 
powszechnym. Odbywa się to 
pod postacią wypłaty dywi-
dend, zwrotu lokat, rebrandin-
gu czy różnego rodzaju umów 
konsultingowych. Łatwość, z 
jaką ten kapitał jest wysysany 

z Polski, świadczy tylko o tym, 
jak znakomite warunki stwo-
rzono zachodnim instytucjom 
fi nansowym w naszym kraju 
– mówi Szewczak. 

W opinii znacznej części 
ekonomistów pogarszająca się 
sytuacja banków z zachodu 
Europy już niedługo zmusi je 
do sprzedaży swoich aktywów 
w Polsce, co z kolei stanowi 
szansę na repolonizację pol-
skiego sektora bankowego. – 
O potrzebie repolonizacji czy 

„udomowienia” działających 
w Polsce banków, zaczyna 
już mówić nawet prezes NBP 
Marek Belka, czyli przedstawi-
ciel środowiska, które jeszcze 
do nie dawna opowiadało się 
za czymś zupełnie przeciw-
nym, czyli za wyprzedażą 
resztek naszych instytucji 
fi nansowych. Repolonizacja 
polskiego sektora bankowego 
jest procesem bardzo potrzeb-
nym, o ile nie koniecznym dla 
rozwoju polskiej gospodarki, 

trzeba to jednak przeprowadzić 
bardzo ostrożnie – zaznacza 
Zbigniew Kuźmiuk

– Przy próbie wykupu dzia-
łających w Polsce oddziałów 
zagranicznych banków istnieje 
ogromne ryzyko zakupu za 
ogromne pieniądze banko-
wych „wydmuszek”, czyli 
instytucji wydrenowanych 
z kapitału, w których zosta-
ły jedynie weksle i faktury 
do zapłacenia. W ostatnim 
dwudziestoleciu wyprzeda-

liśmy tanio i głupio nasze 
banki na czym straciliśmy 
według moich szacunków ok. 
200 mld zł. Oby nie było tak, 
że teraz odkupimy je drogo, 
za to z masą długów i złych 
kredytów. Dużo prostszym i 
tańszym rozwiązaniem by-
łoby wsparcie państwa lub 
choćby nieutrudnianie dzia-
łalności tym polskim insty-
tucjom finansowym, które 
już funkcjonują na rynku – 
tłumaczy Janusz Szewczak. 
Proces repolonizacji polskie-
go sektora bankowego jest 
ryzykowny i bardzo trudny 
do przeprowadzenia. Jednak 
gdyby udało się ponownie 
„udomowić” chociaż część 
banków sprywatyzowanych 
w latach 90-tych minionego 
stulecia, korzyści byłyby jedno-
znaczne. Przede wszystkim w 
znacznym stopniu zmalałyby 
zagrożenia opisane powyżej. 
Zmniejszyłaby się skala wy-
prowadzania kapitału z Pol-
ski, a zrepolonizowane banki 
byłyby bardziej odporne na 
zawirowania w strefi e euro. – 
Dla gospodarki większy udział 
rodzimego kapitału w sektorze 
bankowym oznacza bardziej 
stabilne fi nansowanie, bez któ-
rego trudno mówić o rozwoju. 
Zyskalibyśmy również instru-
menty stymulowania procesów 
gospodarczych. Poszerzenie 
obszaru polskiej bankowości 
jest naszej gospodarce potrzeb-
ne jak powietrze – podkreśla 
Zbigniew Kuźmiuk. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Dane GUS za wrzesień nie po-
zostawiają złudzeń. Polska go-
spodarka wciąż słabnie. Spadki 
odnotowano w 27 spośród 34 
badanych branż m.in. w pro-
dukcji mebli, komputerów, 
wyrobów elektronicznych, 
optycznych i w produkcji bu-
dowlano-montażowej.

Wśród branż spadkowych 
znalazła się motoryzacja. We 
wrześniu produkcja pojazdów 
samochodowych zmniejszyła 
się o ponad 12 proc. Ogra-
niczające produkcję fabryki 
ciągną w dół producentów 
komponentów. – We wrześniu 
i w październiku zamówienia 
spadły o 45 proc. Sytuacja jest 
podobna do tej z 2008 roku, 
kiedy rozpoczął się kryzys – 
mówi Waldemar Piela, prze-
wodniczący Solidarności w 
gliwickiej spółce Plastic Om-
nium. Firma zajmuje się pro-
dukcją plastikowych elemen-
tów m.in. dla Fiata, Opla, Audi, 

Forda, BMW i Volkswagena. 
Szef zakładowej Solidarności 
podkreśla, że ludzie najbar-
dziej obawiają się zwolnień. 
Pod koniec sierpnia w spółce 
zatrudnionych było ponad 500 
pracowników etatowych i 80 
osób z agencji pracy tymcza-
sowej. – Jeszcze trudno po-
wiedzieć, czy i ewentualnie 
ile osób straci pracę, ale na 
pewno ograniczenia odczują 
pracownicy zatrudnieni za 
pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej – mówi Piela. Na 
szczęście koncern Plastic Om-
nium posiada w Gliwicach dwa 
zakłady. – Wynegocjowaliśmy 
z pracodawcą, że pracownicy 
będą przenoszeni z jednego 
zakładu do drugiego, który 
jeszcze ma zamówienia i po-
trzebuje ludzi z doświadcze-
niem – podkreśla szef zakła-
dowej „S”. Przypomina, że w 
2011 roku, po ponad 2 latach 
upadłości spółka wyszła na 

prostą, odzyskała płynność 
fi nansową i pozyskała inwe-
stora strategicznego. – Mamy 
nadzieję, że mimo chwilowych 
trudności, zakład sobie pora-
dzi i sytuacja sprzed lat się nie 
powtórzy – dodaje.

– Zauważamy spadek pro-
dukcji, który na pewno bę-
dzie się utrzymywał do końca 
roku – mówi Sebastian Pająk, 
przewodniczący Solidarności 
w fi rmie Valeo w Chrzanowie. 
Fabryka produkuje lampy i 

refl ektory do różnych marek 
samochodów. Zatrudnia 1200 
pracowników i 300 osób z 
agencji pracy tymczasowej. 
Zdaniem Sebastiana Pająka 
spadek produkcji ma charak-
ter sezonowy i do końca roku 
nie wpłynie na ograniczenie 
zatrudnienia. – Na razie nie 
obawiamy się gwałtownych 
zwolnień i postojów, ale nie 
wiadomo jaki będzie 2013 rok. 
Bierzemy pod uwagę, że może 
być trudny – podkreśla.

Z danych GUS wynika, że 
duży spadek produkcji, bo 
o 5,6 proc. odnotowało też 
przetwórstwo przemysło-
we. Wśród branż, które ten 
sektor obejmuje znajduje 
się m.in. produkcja drewna i 
wyrobów z drewna, tworzyw 
sztucznych, wyrobów gumo-
wych, metali oraz koksu. Irena 
Przybysz, przewodnicząca 
Solidarności w Kombinacie 
Koksochemicznym Zabrze 

podkreśla, że w ostatnich 
dniach produkcja koksu w tej 
fi rmie zmniejszyła się o ok. 
20 proc. – Spadek produkcji 
jeszcze nie przekłada się na 
groźbę zwolnień, ale na pewno 
wpłynie na mniejszy zysk. 
Trudniej będzie prowadzić 
negocjacje płacowe – mówi 
Przybysz.

Zenon Fiuk, przewodniczą-
cy Solidarności w Koksowni 
Przyjaźń w Dąbrowie Górni-
czej przypomina, że zakład 
borykał się z problemami ze 
zbytem już w pierwszym i w 
drugim kwartale. – W trzecim 
kwartale nastąpiła nieznacz-
na poprawa, ale prognozy 
dla branży, podobnie jak dla 
hutnictwa są pesymistyczne. 
Koksownia produkuje poni-
żej swoich możliwości, do 
których w tym roku nawet 
się nie zbliżyła – dodaje szef 
zakładowej „S”.

AGA

Zdaniem wielu ekonomistów już niebawem zagraniczne banki zaczną się masowo pozbywać swoich aktywów w Polsce. 
Czy kryzys fi nansowy w strefi e euro jest szansą na repolonizację sektora bankowego? 

Repolonizacja banków

Słabnie produkcja przemysłowa

Według głównego ekonomisty SKOK, zachodnie centrale już dzisiaj wyprowadzają ze swoich polskich 
oddziałów od 20 do nawet 30 mld zł w skali roku

We wrześniu produkcja samochodów zmniejszyła się o ponad 12 proc.

Foto: internet

Foto: internet
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Msza za Władka
5 listopada o godz. 13.00 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach 
odprawiona zostanie msza święta w piątą rocznicę śmierci Władysława Moleckiego, wi-
ceprzewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz członka Komisji Krajowej. 

Władek związał się z Solidarnością, pracując w Hucie Katowice. Jak sam przyznawał, 
zaraz po rodzinie, związek był dla niego najważniejszy. Był wspaniałym, wrażliwym i 
ciepłym człowiekiem. Potrafi ł być przyjacielem, zarówno w sprawach związkowych, 
jak i osobistych. Odszedł po nieuleczalnej chorobie. Dla śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności jego śmierć pozostanie ogromną stratą.

Nadwiślańska Agencja Tury-
styczna została wyróżniona 
przez Śląski Oddział Polskiej 
Izby Turystyki za „Szlak Space-
rowy Pętlą Cieńkowską”. 

Otrzymała honorową nagrodę 
„Kompas” dla osób i instytucji 
za zasługi dla rozwoju branży 
turystycznej regionu śląskiego. 
Podczas wojewódzkich obcho-
dów „Światowego Dnia Tury-
styki”, które 19 października 
2012 roku w Istebnej, nagrodę z 
rąk prezesa Śląskiego Oddziału 
PIT Grzegorz Chmielewskiego 
odebrał Piotr Wilchelm, prezes 
zarządu NAT. 

Szlak spacerowy Pętlą Cień-
kowską, wytyczony został w 
obrębie kolei linowej „Cieńków” 
w Wiśle Malince oraz skoczni 
narciarskiej im. Adama Mały-
sza. Pasmo Cieńkowa stanowi 
granicę Białej Wisełki i doliny 
Malinka. Szlak grzbietem cień-
kowskim ma ok.1300 metrów, 
a cała trasa to w sumie 2,5 km. 
Jest to wspaniały pomysł na miłe 
i aktywne spędzenie wolnego 
czasu z całą rodziną. Dużym po-
wodzeniem cieszy się też wśród 
młodzieży szkolnej jako pomysł 
na „szkolną wycieczkę”.

O 
włączeniu się w 
akcję zbierania 
podpisów pod 
Europejską Ini-
cjatywą Obywa-

telską związkowcy z Rumunii, 
Bułgarii i Węgier poinformo-
wali 22 października podczas 
konferencji zorganizowanej w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności przez Sekretariat 
Górnictwa i Energetyki. W 
spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele polskich związków 
zawodowych z branż energo-
chłonnych i pracodawcy, którzy 
również zgłosili swój akces do 
tego przedsięwzięcia.

– Popieramy projekt zawie-
szenia pakietu klimatyczno
-energetycznego i zrobimy 
wszystko, byśmy tego wspólnie 
dokonali. Zdajemy sobie sprawę, 
że elektrownie węglowe muszą 
wprowadzić nowoczesne me-
tody spalania, ale do tego czasu 
wszelkie opłaty za emisję CO
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powinny zostać zawieszone – 
mówił László Csató z węgier-
skiego Związku Zawodowego 
Górników.

Związkowcy z Rumunii, 
Bułgarii i Węgier podkreślali, 
że sprzeciwiają się rządowym 
planom likwidacji górnictwa 
w ich krajach. – W Bułgarii 
30 proc. energii produkuje się 
przy użyciu węgla. Górnictwo 
zatrudnia około 100 tys. pra-
cowników. Dlatego podjęliśmy 

zdecydowaną walkę z rządem 
o zachowanie kopalń i miejsc 
pracy – poinformował Damy-
an Kolev Kosev, reprezentant 
Federacji Niezależnych Gór-
niczych Związków Zawodo-
wych w Bułgarii. 

Poseł Ludwik Dorn, przed-
stawiciel Komitetu Obywatel-
skiego Europejskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej, wyjaśniał, że 
po zebraniu wymaganego 
przez Komisję Europejską 1 
mln podpisów, nie można 
oczekiwać automatycznego 
zawieszenia pakietu. – Ale 
zwiększymy szanse na jego 
skuteczne rozluźnienie, które 
de facto będzie jego zawie-
szeniem. Likwidacja zapisów 
pakietu, choćby tylko w po-
łowie, i tak będzie korzystna 
dla pracowników, zakładów 
i odbiorców energii – mówił 
poseł Dorn. Namawiał też 
związkowców z Bałkanów do 
pozyskiwania dla niej przy-
chylności rządów ich krajów, 
parlamentarzystów i innych 
związków zawodowych.

Szef SGiE Kazimierz Grajca-
rek wskazał, że UE importuje 
ponad 100 mln ton węgla. – 
Jeśli mamy swoje źródła ener-
gii, dlaczego sprowadzamy je 
spoza Unii. W wielu krajach 
górnictwo dogorywa, ale jeśli 
będziemy trzymać się razem, 
to jest szansa na uratowanie 
naszych dóbr narodowych, 

branży i miejsc pracy – mówił 
Grajcarek. 

O szeroką informację do 
opinii publicznej dotyczącą 
zagrożeń, które niesie za sobą 
pakiet klimatyczny zaapelował 
do polityków i pracodawców 
szef górniczej Solidarności Ja-
rosław Grzesik. – Nasze społe-
czeństwo, na którego podpisy 
liczymy, musi zrozumieć, że 
pakiet to nie synonim czystej 
wody, błękitnego nieba, zielo-
nego lasu, jak usiłuje nam się 
to propagandowa wmawiać. 
Pakiet to w rzeczywistości droga 
energia i bezrobocie – podkreślał 
Jarosław Grzesik. 

8 sierpnia Europejska Inicja-
tywa Obywatelska zarejestrowa-
na została przez Komisję Euro-
pejską. Obok nowo przyjętych 
członków w jej skład wchodzą 
reprezentanci: Austrii, Czech, 
Danii, Grecji, Litwy, Wielkiej 
Brytanii i Polski. Deklarację po-
parcia inicjatywy złożyli praco-
dawcy hutnictwa i górnictwa. W 
październiku ruszyła w Polsce 
zbiórka podpisów pod deklara-
cją poparcia inicjatywy. Na razie 
podpisy są zbierane na formula-
rzach papierowych. Zgodnie z 
zapowiedziami Ludwika Dorna, 
w połowie listopada ma zostać 
uruchomiona strona internetowa, 
za pośrednictwem której można 
będzie poprzeć inicjatywę drogą 
elektorniczną. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Górnicze centrale związkowe z Rumunii, Bułgarii i Węgier zadeklarowały przystąpienie do Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE”. Tym samym koalicja 
skupia już przedstawicieli 10 państw wspólnoty: związkowców, pracodawców i polityków. 

Rośnie poparcie dla inicjatywy

Nagroda dla NAT
Autoreklama
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e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosckatowice.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl 
| Sosnowiec, ul. Dębińska 7, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. Okólna 10/37, 
tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

ul. Floriana 7
40-286 Katowice
www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl
tel. 32 253-72-54
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Monika Weingaertner, CDO24

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2012 r.):   1.500,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2012 r.):  3.496,82 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (od 1 marca 2012 r.):  2.974,69 zł
»  Kwoty przychodów emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat 

(kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz rencistów: (Od 1 wrześ-
nia do 30 listopada 2012 r.):
– przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 
2012 r.):  do 2.447,80 zł
– przychód zmniejszający świadczenia (od 70% do 130% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2012 r.):
 powyżej 2.447,80 zł do 4.545,90 zł
– przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwarta-
le 2012 r.):  powyżej 4.545,90 zł 

»  Urlop macierzyński:
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 
porodzie,  20 tygodni
– w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym 
porodzie,  31 tygodni
– w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym 
porodzie,  33 tygodni
– w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym 
porodzie,  35 tygodni
– w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci 
przy jednym porodzie  37 tygodni

Zapewniamy kompleksową pomoc 
w uzyskaniu odszkodowania

Jesteśmy największą w Europie Środkowo-
Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. 
I s totą  naszej  dz ia ła lnośc i  jest  pomoc 
poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań, 
w szczególności w postępowaniach dotyczących 
roszczeń za szkody osobowe objęte systemem 
ubezpieczeń obowiązkowych. Pozostający do 
dyspozycji klientów doradcy odszkodowawczy 
zapewniają profesjonalną obsługę prawną zarówno 
w postępowaniach polubownych, jak i na drodze 
sądowej. Od klientów nie pobieramy opłat 
wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione 
jest od efektów naszych działań. Najpierw Twoje 
odszkodowanie, potem nasze honorarium.

Dziś VOTUM S.A. to spółka notowana na 
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a 
efektywność naszych działań potwierdza ponad 
750 milionów złotych odszkodowań uzyskanych 
dla stu tysięcy klientów.

NASI KLIENCI
• uczestnicy wypadków komunikacyjnych – 

kierowcy, rowerzyści, pasażerowie, piesi,
• u c ze s t n i c y  w y p a d k ów  k o m u n i k a c j i 

zbiorowej, 
• osoby, które utraciły w wypadkach najbliższych 

członków rodziny,
• uczestnicy wypadków w kraju i za granicą,
• osoby poszkodowane w wypadkach w 

gospodarstwie rolnym,
• osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy – 

w tym również górnicy pracujący m.in. w 
Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej oraz Katowickim Holdingu 
Węglowym.

Andrzej Szmuc 
Kierownik Regionalny Votum S.A. 

Miałeś wypadek? Skorzystaj z usług ekspertów!

Andrzej Szmuc , kierownik Regionalny Votum S.A. 
tel.: 606 236 583; e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

bezpłatna infolinia: 

800 217 417

G
łówną ideą powoła-
nia straży miejskiej 
była chęć stworzenia 
jednostki odpowie-
dzialnej za pilnowa-

nie porządku w miastach, jednak 
coraz częściej można spotkać się 
z sytuacją, w której straż miejska 
wykonuje zadania w stosunku 
do kierowców, ale czy słusznie? 
A może tylko policja ma takie 
prawa?

W 2011 roku strażnicy miejscy 
uzyskali dodatkowe uprawnienia, 
na mocy których mogą zatrzymać 
kierowcę do kontroli, ale tylko 
wtedy, gdy ten nie zastosuje się 
do znaku zakazu ruchu lub jeśli 
przekroczenie prędkości przez 
kierowcę zostało zarejestrowane 
za pomocą wideorejestratorów 
zamontowanych w oznako-
wanych samochodach straży 

miejskiej. Podczas kontroli dro-
gowej mogą również sprawdzić 
czy kierowca posiada przy sobie 
prawo jazdy, dowód rejestracyjny 
lub ważność  ubezpieczenia OC. 
Strażnicy miejscy mogą także uka-
rać kierowcę za złe parkowanie, 
gdzie oprócz mandatu można 
spodziewać się czasami blokady 
koła lub nawet odholowania sa-
mochodu na parking strzeżony. 
Straż miejska może także unie-
możliwić dalszą jazdę pijanemu 
kierowcy pod warunkiem, że na 
miejsce wezwana zostanie policja. 
Ponadto funkcjonariusz straży 
miejskiej może ukarać kierow-
cę za przekroczenie prędkości 
zarejestrowane przez fotoradar 
lub wideorejestrator. Lokali-
zację fotoradaru, czyli miejsce, 
w którym będzie dokonywała 
pomiaru prędkości, straż miej-

ska musi skonsultować z policją 
oraz oznaczyć je specjalnym 
znakiem „automatyczna kon-
trola pojazdów”. Ważne jest, że 
w przypadku tzw. fotoradarów 
stacjonarnych kierowca może być 
ukarany za wykroczenia większe 
niż 10km/h od obowiązującego 
ograniczenia. Natomiast w przy-
padku radarów „ręcznych” lub 
wideorejestratorów również za 
wykroczenia mniejsze.

Należy pamiętać, że funkcjo-
nariusz straży miejskiej może za-
trzymać i kontrolować kierowcę, 
jedynie jeżeli posiada specjalne 
upoważnienie wydane przez 
Komendanta Powiatowego lub 
Miejskiego Policji, jest w mun-
durze oraz gdy działa na obsza-
rze gminy, którą reprezentuje. 
Natomiast jeżeli kierowca jest 
pijany może uniemożliwić dal-

szą jazdę nawet nie posiadając 
takiego upoważnienia. 

Nie powinno się zapominać, że 
straż miejska oprócz kierowców 
może karać mandatem również 
za inne wykroczenia. Wysokość 
mandatu może sięgać nawet do 
500zł, przy czym o jego wysokości 
decydować będą funkcjonariusze 
straży miejskiej znajdujący się na 
miejscu zdarzenia. Jako przykła-
dowe wykroczenia można by tu 
wskazać: zakłócanie ciszy noc-
nej, picie alkoholu w miejscach 
publicznych, czy brak dowodu 
osobistego , unikanie obowiąz-
ku wymiany dowodu na nowy, 
czy inne.  

Masz jakieś pytania prawne 
do CDO24? Napisz do nas: gaze-
ta@cdo24.pl, może Twój problem 
poruszony zostanie w następnym 
artykule !

Pomimo ciągłego udosko-
nalania technik zwiększających 
bezpieczeństwo gwarantowane 
pracownikom w trakcie świad-
czenia przez nich czynności na 
rzecz pracodawcy wypadki ze 
skutkiem śmiertelnym nadal nie 
należą do rzadkości. Często zdarza 
się, że w wypadku ginie jedyny 
żywiciel rodziny pozostawiając 
żonę oraz dzieci, które zmuszo-
ne są przystosować się do nowej 
sytuacji życiowej. Zetknięcie się 
z nową rzeczywistością w części 
pomagają złagodzić świadcze-
nia finansowane przez ZUS: 
jednorazowe odszkodowanie 
oraz renty dla uprawnionych. 
Najczęściej nie są one jednak w 
stanie zapewnić poziomu życia 
rodziny, jaki istniał przed tragicz-
nym wydarzeniem.

Rodzinie zmarłego pracow-
nika przysługują poza powyżej 
wskazanymi również cywilne 
roszczenia w stosunku do pra-
codawcy, względnie jego ubez-

pieczyciela, gdy miał on zawartą 
umowę ubezpieczenia OC. Ka-
talog możliwych do uzyskania 
świadczeń jest następujący:
– zadośćuczynienie za doznaną 

krzywdę wynikającą ze śmierci 
osoby bliskiej – jest to rodzaj 
odszkodowania za szkodę 
niemajątkową związaną z 
bólem i cierpieniem wynika-
jącym ze śmierci najbliższego, 
a prawo do niego przysłu-
guje najbliższym członkom 
rodziny zmarłego, a zatem 
tym wszystkim, których ze 
zmarłym łączyła silna więź 
emocjonalna (małżonek, 
dzieci, rodzice, rodzeństwo, 
często również dziadkowie i 
wnuki, ale też inni członkowie 
rodziny w przypadku, gdy 
byli silnie zżyci ze zmarłym; 
prawo do świadczenia przy-
sługuje również długoletnie-
mu partnerowi zmarłego, gdy 
trwający związek w praktyce 
był „małżeństwem” jedynie 

bez urzędowego potwierdze-
nia tego faktu);

– stosowne odszkodowanie za 
znaczne pogorszenie sytu-
acji życiowej – świadczenie 
to ma na celu umożliwienie 
dostosowania się rodzinie 
do zmienionych warunków 
życia, należy się ono osobom 
przynależnym do tego samego 
kręgu bliskich co w przypadku 
zadośćuczynienia za krzywdę, 
jednakże niezbędne jest dodat-
kowo wykazanie znacznego 
pogorszenia sytuacji życiowej 
uprawnionego;

– zwrot kosztów związanych 
z pochówkiem i organizacją 
stypy;

– uzupełniające renty ponad 
te, które są płacone przez ZUS 
w przypadku, gdy uprawnio-
nym jest osoba wobec której 
zmarły miał prawny obowią-
zek jej utrzymywania lub stale 
i dobrowolnie dostarczał jej 
środków utrzymania.

Co się należy po tragicznie zmarłym członku rodziny
(wypadek w pracy, komunikacyjny, inny)

Czy straż miejska może ukarać kierowcę mandatem?  
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» W TYM TYGODNIU WY-
PADAŁOBY ZACZĄĆ tak jak 
wszyscy, czyli od jakiegoś dow-
cipasa o stadionie narodowym. 
Premier Donald Tusk, jak to ma 
w zwyczaju ostro się wkurzył, 
i powiedział, że dla odpowie-
dzialnych za „aferę dachową”, 
litości nie będzie. My jednak 
okażemy litość Wam drodzy 
czytelnicy, i nie będziemy już 
męczyć tego tematu. Sprawę 
otwartego dachu uważamy za 
zamkniętą. 

» TYM BARDZIEJ, ŻE MAMY 
WŁASNĄ AFERĘ PIŁKAR-
SKĄ w naszym śląskim po-
wiecie. W sobotę 20 stycznia 
kibole Widzewa Łódź zdemo-
lowali nowiusieńki dworzec 
w Katowicach. PKP wyceniła 
straty na 150 tys. zł. Minister 
Nowak zapowiedział, że spółka 
będzie się domagała od wan-
dali odszkodowania. Problem 
jednak w tym, że na ultra no-
woczesnym dworcu żadna z 38 
kamer monitoringu nie zare-
jestrowała kibolskiej demolki. 
Kiedyś wstydziliśmy się za brak 
stadionów i dworców. Stadio-
nów przybyło, dworców coraz 
więcej, a wstyd taki sam. 

» ALE CO TAM JAKIEŚ STA-
DIONY CZY DWORCE, skoro 
wreszcie mamy w polityce 
prawdziwy romans i to na rzą-
dowym szczeblu. Sejm ponoć 
aż huczy od plotek na temat 
rzekomego uczucia łączącego 
ministra Jarosława Gowina z 
ministrą Joanną Muchą – tak 
przynajmniej twierdzą tabloi-
dy. Gdy na Wiejskiej zabrakło 
pewnej posłanki co to lubi seks 
jak koń owies, w damsko-mę-

skim wymiarze wielkiej polityki 
zapanowała straszna posucha, 
czego jako zdeklarowani miłoś-
nicy telenowel przeboleć nie 
możemy. W tym przypadku je-
steśmy jednak sceptyczni. Jakoś 
minister Gowin niespecjalnie 
przypomina nam Leoncia z 
„Niewolnicy Isaury”, ani nawet 
Ryśka z „Klanu”.

» NA SZCZĘŚCIE MAMY 
INNY TASIEMIEC, i to na 
wszystkich stacjach radiowych 
i telewizyjnych jednocześnie. 
Chodzi mianowicie o rajd pre-
miera po mediach w związku z 
tzw. drugim expose. Wspomi-
naliśmy już o tym w zeszłym 
tygodniu, ale jedna rzecz nam 
umknęła. W programie u To-
masza Lisa Donaldihno był 
łaskaw stwierdzić: „Nie jestem 
geniuszem, ale uważam, że je-
stem dobrym premierem, który 

na razie nie doczekał się realnej 
konkurencji”. Jak to? Przecież 
w ostatnich tygodniach po-
jawiło się co najmniej trzech 
nowych premierów. Kurczę, 
albo z Donalda taki pyszałek i 
zarozumialec, albo ktoś nas tu 
robi w balona.

» DONALDINHO JESZCZE 
NIE SKOŃCZYŁ zdjęć do se-
rialu o expose, a już na ekrany 
weszła nowa produkcja na temat 
bohaterskiej batalii o 300 mld 
euro dla Polski z unijnej kasy 
z szefem rządu w roli głównej. 
Tylko w ostatnim odcinku Do-
nald zdążył ochrzanić premiera 
wielkiej Brytanii Davida Came-
rona, zagrozić polskim wetem 
i zwyzwać unijnych polityków 
od hipokrytów. Chociaż w 
scenariuszu happy end został 
pewnie zapisany już dawno, 
to coś czujemy, że czeka nas 

jeszcze niejeden brawurowy 
zwrot akcji przed fi nałem. Bo 
co to by był za serial, gdyby 
wszyscy od początku wiedzieli 
jak się skończy?

» W BRUKSELI RADZĄ NAD 
BUDŻETEM UNIJNYM, a w 
projekcie polskiego budżetu na 
przyszły rok minister ma same 
niespodzianki. Jacek Vicek za-
łożył m.in. wzrost wpływów 
z mandatów, grzywien i opłat 
o prawie 25 proc. Czy to znaczy, 
że pan minister wie, że w przy-
szłym roku będziemy częściej 
łamać przepisy? Nie do końca. 
W mediach pojawiła się infor-
macja, że MSW szykuje nam po 
prostu podwyżki cen mandatów 
za wykroczenia drogowe i to 
od razu o 100 proc. Tak więc 
kierowco, jeśli ci Ojczyzna miła, 
ratuj budżet i gaz do dechy! 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Gdyby minister fi nansów żył w średniowieczu, to zasadzałby się z maczugą na gościńcu, aby łupić 
podróżujących. Mamy jednak XXI wiek i rządowy łupieżca nie musi machać maczugą. Ma fotoradary

Foto: internet

Kiedy Graham Bell wynalazł 
telefon, miał już trzy nieode-
brane połączenia od Chucka 
Norrisa. 

Chuck Norris wstrzymał Słońce i 
kopnął Ziemię, a później poinfor-
mował o tym Kopernika. 

Ile pompek potrafi  zrobić Chuck 
Norris? Wszystkie! 

To Chuck Norris nauczył prąd 
kopać. 

Chuck Norris nie nosi zegarka. To on 
decyduje, która jest godzina. 

Chuck Norris wie, gdzie się po-
działy tamte prywatki. 

Kiedy Chuck mówi „poproś”, pies 
mówi „proszę”. 

Chuck Norris na pięć strzałów 
trafi a osiem.  

Chuck ma na swojej posiadłości 
trzy  pitbulle i dwa dobermany, 
a na bramie i tak jest tablicz-
ka z napisem: Uwaga! Chuck 
Norris!

Wenus z Milo kiedyś miała ręce. 
A potem spotkała Chucka. 

ROZBAWIŁO nas to

Zanim w naszej fi rmie powstał 
związek, nie mieliśmy żadnego 
wpływu na sprawy ważne dla 
pracowników. O wszelkich 
zmianach byliśmy informowani 
po fakcie. Teraz mamy wpływ na 
warunki pracy i płacy. Pracodawca 
prowadzi z nami dialogi, konsultuje 
planowane zmiany. W naszej fi rmie 
pracuje wielu młodych ludzi, którzy 
z początku byli sceptyczni wobec 
naszej organizacji. Jednak, kiedy 
zobaczyli wszystkie pozytywne 
rzeczy, których udało nam się 
dokonać, przekonali się, że warto 
się organizować – mówi Dawid 
Rusinowski, przewodniczący 
Solidarności w DHL.
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