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Katarzyna Grabowska: Im nas będzie 
więcej, tym łatwiej będzie upominać 
się o wyższe wynagrodzenia i lepsze 
warunki pracy. » STRONA 3

Tadeusz Niedźwiedź: Tak ciepłych 
grudni jak w 2013 roku mieliśmy 
w ciągu ostatnich 63 lat co najmniej 
siedem. » STRONA 6

HUTNICTWO

Mimo kryzysu w koncernie 
zrealizowane zostały inwe-
stycje, które pozwolą na 
zwiększenie mocy produk-
cyjnych. Do najważniejszych 
należą remont wielkich pieców 
nr 2 i 3 oraz dobiegająca końca 
modernizacja walcowni dużej, 
która będzie produkowała 

szyny o długości 120 metrów. 
– Rozbudowa walcowni jest 
związana z programem moder-
nizacji infrastruktury kolejo-
wej w Polsce i innych krajach 
UE. Produkcja szyn o długości 
120 metrów powinna ruszyć w 
najbliższym czasie – mówi Lech 
Majchrzak, wiceprzewodniczą-

cy Solidarności w dąbrowskim 
oddziale AMP.
Związkowcy zaznaczają, że plany 
produkcyjne koncernu na 2014 
zakładają wzrost produkcji we 
wszystkich segmentach, ale pra-
codawca dąży do obniżenia kosz-
tów stałych, czyli m.in. związa-
nych z zatrudnieniem. » STRONA 3

Negocjacje w ArcelorMittal Poland
O konsolidacji polskiej zbro-
jeniówki mówi się od lat. Jej 
celem miało być stworzenie 
silnego polskiego koncer-
nu, zdolnego zaspokoić potrzeby 
polskiej armii i z powodzeniem 
konkurować na rynkach zagra-
nicznych. – Obecnie nie wiado-
mo czy dojdzie do jakiejkolwiek 

konsolidacji i jak miałaby ona 
wyglądać, Nie wiemy ani na 
jakich zasadach ma działać Pol-
ska Grupa Zbrojeniowa, ani co 
stanie się z powołanym wcześ-
niej Polskim Holdingiem Obron-
nym. Mimo licznych pism do 
resortu skarbu i Ministerstwa 
Obrony Narodowej nie udało 

nam się w tej sprawie niczego 
dowiedzieć. Rząd próbuje wy-
zbyć się wszelkiej odpowiedzial-
ności za naszą branże. Zosta-
liśmy pozostawieni sami sobie 
– mówi Zdzisław Goliszewski, 
przewodniczący Solidarności 
w Zakładach Mechanicznych 
Bumar-Łabędy. » STRONA 4

ZBROJENIÓWKA

Obawy w Bumarze-Łabędy

W 
trakcie roz-
mów, które 
zakończyły 
się późnym 
wieczorem 15 

stycznia, udało się wypracować 
kompromis w sprawie pracow-
ników administracji. Zgodnie 
z pierwotną wersją programu 
restrukturyzacji zarząd spółki 
zamierzał zwolnić ok. tysiąca 
osób lub alternatywnie znaczą-
co obniżyć wynagrodzenia tej 
grupie zawodowej. – Uzgod-
niliśmy, że zarząd wycofa się z 
planów redukcji zatrudnienia. 
W zamian za to na trzy lata 
zostanie zawieszona wypłata 
„czternastki” i posiłki profi lak-
tyczne dla pracowników admi-
nistracji. Na czas zawieszenia 
tych świadczeń, czyli przez 
trzy lata, ci pracownicy będą 
mieli gwarancje zatrudnienia 
– powiedział po negocjacjach 
Jarosław Grzesik, szef górni-
czej Solidarności. 

Kolejny punkt uzgodnień 
dotyczy zapowiadanego łą-
czenia kopalń. Kierownictwo 
spółki ma się wycofać z tych 
planów w zamian za większą 
swobodę w alokacji pracow-
ników pomiędzy kopalnia-
mi. – Pracownicy będą mogli 
być przenoszeni między ko-
palniami, ale wyłącznie mię-
dzy tymi, które w pierwotnej 
wersji programu restruktu-
ryzacji miały być ze sobą łą-
czone. Zarząd przedłuży też 
gwarancje zatrudnienia dla 
pracowników dołowych do 
2020 roku, jednak nowo przyj-
mowanym pracownikom nie 
będzie przysługiwał emerycki 

deputat węglowy – tłumaczy 
przewodniczący.

Związkom zawodowym i 
zarządowi udało się również 
dojść do wstępnego poro-
zumienia w kwestii planu 
utworzenia spółek córek, bądź 
sprzedaży zakładów do tej 

pory wchodzących w skład 
struktur Kompanii Węglo-
wej. – Zarząd wycofał się z 
zamiaru likwidacji Zakładu 
Górniczych Robót Inwesty-
cyjnych, sprzedaży Zakładu 
Remontowo-Produkcyjnego 
w Bieruniu, Gliwickiego Za-

kładu Usług Górniczych oraz 
Konsorcjum Ochrony Kopalń. 
Sprawa zakładów ciepłowni-
czych będzie przedmiotem 
dalszych rozmów – zaznacza 
przewodniczący. 

Zasadniczą kwestią spor-
ną dzielącą zarząd Kompa-

nii i przedstawicieli central 
związkowych jest w dalszym 
ciągu sprawa sprzedaży ko-
palni Knurów-Szczygłowice 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
oraz propozycja wypłaty czter-
nastej pensji w ratach. – Nie 
zgadzamy się na sprzedaż ko-

palni Knurów-Szczygłowice, 
ani na alternatywną propozycję 
zarządu, czyli pozostawienie 
tej kopalni w KW w zamian za 
zawieszenie „czternastki” dla 
wszystkich pracowników spółki 
na trzy lata. O tym będziemy 
nadal rozmawiać – zaznacza 
Jarosław Grzesik. 

Kolejna runda konsultacyjna 
między związkowcami a zarzą-
dem spółki została zaplanowa-
na na czwartek 16 stycznia na 
godzinę 15.00. – Zarząd zobo-
wiązał się, że przeleje na papier 
nasze uzgodnienia i do godziny 
12.00 w czwartek prześle nam 
projekt porozumienia. Mamy 
nadzieję, że tego dnia uda 
nam się osiągnąć kompromis 
w sprawach, w których nadal 
występują rozbieżności i pod-
pisać porozumienie – podkreśla 
szef górniczej „S”.

Podpisanie porozumienia 
zakończyłoby etap konsulta-
cji programu restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej. Następnie 
dokument musiałaby jeszcze 
zaakceptować Rada Nadzor-
cza spółki. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Podjęciem ustnych uzgodnień zakończyła się kolejna runda konsultacji między zarządem Kompanii 
Węglowej i związkami zawodowymi w sprawie programu restrukturyzacji spółki. Wstępne porozumienie 
strony uzyskały w większości spornych kwestii. Zarząd odstąpił od planowanego zwolnienia pracowników administracji. 

Wstępne porozumienie w Kompanii
Zarząd wycofa się 
z planów redukcji 
zatrudnienia. 
W zamian na 3 lata 
zostanie zawieszona 
wypłata „czternastki” 
i posiłki profi laktyczne 
dla pracowników 
administracji.

Pracownicy administracji będą mieli gwarancje zatrudnienia przez trzy lata.  Zarząd Kompanii Węglowej przedłuży też gwarancje zatrudnienia
dla pracowników dołowych do 2020 roku

Foto: TŚD
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N
a przestrzeni wieków różnie ukła-
dały się nasze stosunki ze Szwe-
cją. Kiedyś bywało tak, że jak 

się spotykaliśmy, tośmy się przeważnie 
tłukli. Raz nawet Szwedzi nas najechali 
i chcieli utopić, czy coś w tym rodzaju. 
Na szczęście Jędruś Kmicic ich pogonił, 
za co w nagrodę dostał sanki w kształcie 
białego niedźwiedzia i Oleńkę w kształcie 
Małgorzaty Braunek. 

Szwecja to dziwny kraj, gdzie w przed-
siębiorstwach lotniczych buduje się samo-
chody, a mimo srogiego klimatu, napoje 
wyskokowe można kupić wyłącznie w 
sklepach jednej, na dodatek państwo-
wej sieci. Wszyscy Szwedzi mówią sobie 
na „ty”, a w ich języku nie istnieje słowo 
„proszę”. Zamiast niego na końcu zdania 
mówi się „dziękuję”. Bardzo silna jest tam 
tradycja śpiewania piosenek „do sznapsa”, 
ale śpiewa się je przed, a nie po konsump-
cji trunku, jak to zazwyczaj bywa u nas. 
W piłkę ostatni raz ze Szwedami wygrali-
śmy 23 lata temu w meczu towarzyskim. 
Od tamtej pory mamy same powtórki z 
obrony Częstochowy, z tym, że nie mamy 
w składzie żadnego Kmicica, ani nawet Ba-
binicza, więc i happy endu brakuje. 

W tym roku już po raz piąty w ostatnich 
latach obniżono w Szwecji podatek od do-
chodu z pracy. Powinni się cieszyć. Wszak 
niższe podatki oznaczają, że więcej koron 
zostanie w portfelu przeciętnego Carlssona 
czy statystycznego Erikssona. Szwedzi się 
jednak nie cieszą, a wręcz przeciwnie. 60 
proc. mieszkańców tego kraju jest prze-
ciwna obniżce. Obawiają się, że mniejsze 
wpływy do budżetu wiązać się będą z po-
gorszeniem jakości słynnego szwedzkiego 
państwa opiekuńczego.

Socjaldemokrata powie, że mają rację. 
Liberał, że się mylą. Ja na to pytanie nie od-
powiem wcale, bo nie o to mi tutaj chodzi. 
Czy zamiłowanie do wysokich podatków 
oznacza, że większość Szwedów to lewicow-

cy? Raczej nie. Gdyby tak było, ostatnich 
wyborów po raz kolejny nie wygrałaby 
tam centroprawica. Moim zdaniem chodzi 
o coś innego. Być może jest tak, że Szwed 
chętnie płaci podatki, bo ma elementarne 
zaufanie do swojego państwa. Po prostu 
wie, że za daninę dla fi skusa otrzyma coś 
w zamian, a jego pieniędzy nie roztrwonią 
nieodpowiedzialni politycy. Gdy zachoru-
je, służba zdrowia go wyleczy. Za uczciwą 
pracę dostanie na starość godną emeryturę, 
a gdy zdarzy się, że tę pracę straci, państwo 

nie zostawi go samemu sobie. Szwedzki 
podatnik rozumie, że płaci podatki po to, 
żeby żyło się lepiej jemu i jego rodzinie. 
Wie, że instytucje państwowe i politycy 
utrzymywani z jego podatków są po to, 
aby mu służyć, a nie na odwrót.

Szwecja to dziwny kraj. W Polsce każde 
dziecko wie, że podatki nie są po to, żeby 
służyć społeczeństwu. To społeczeństwo jest 
po to, żeby płacić podatki. A na co pójdą 
te pieniądze, to już nie twój podatniku 
zakichany interes. Przyjdzie nam fantazja 
postawić stadion, to postawimy. Zamarzy 
się obwodnica przed wyborami, to zbu-
dujemy. A i przetargów przypilnujemy, 
żeby wygrał kto trzeba. Bo my z księciem 
wojewodą powiedzieliśmy sobie, że z tego 
sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, 
aby na płaszcz wystarczyło.

TRZECI Z CZWARTĄ:) 

CHODZI O TO zwłaszcza...

Szwed wie, że instytucje 
państwowe i politycy 
utrzymywani z jego podatków 
są po to, aby mu służyć, 
a nie na odwrót.

LICZBA tygodnia

35 proc.
o tyle spadła produkcja samochodów w Polsce 
w zeszłym roku w porównaniu z 2010 rokiem. 
Produkcja aut w Polsce maleje już piąty rok 
z rzędu. Jak poinformował Instytut Badań 
Rynku Motoryzacyjnego Samar, w całym 2013 
roku w Polsce wyprodukowano 575,1 tys. 
samochodów. To o jedną dziesiątą mniej niż rok 
wcześniej. W grudniu z taśm polskich fabryk 
zjechało 33 tys. samochodów osobowych i 
dostawczych. To blisko o jedną trzecią mniej 
niż w listopadzie i o ponad 13 proc. mniej niż 
rok wcześniej. Liderem produkcji samochodów 
w Polsce pozostaje Fiat Auto Poland. Udział 
tego producenta w rynku wyniósł w 2013 roku 
ponad 51 proc. Na drugiej pozycji plasuje się 
Volkswagen Poznań z udziałem wynoszącym 
blisko 30 proc. Na trzecim miejscu jest Opel z 
niespełna 19-procentowym udziałem. 
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Manifestacja w Szczecinie
» OKOŁO 500 ZWIĄZKOWCÓW z NSZZ Solidarność i NSZZ So-
lidarność Rolników Indywidualnych protestowało 14 stycznia przed 
Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Jak podkreślali prote-
stujący, głównym powodem akcji jest brak dialogu ze stroną rządową 
i postępująca degradacja gospodarcza regionu.
Protestujący obok ogólnopolskich postulatów Solidarności dotyczą-
cych między innymi umów śmieciowych, wieku emerytalnego czy 
prawa referendalnego przedstawili też szereg postulatów o charak-
terze regionalnym. Domagają się m. in. opracowania i wdrożenia 
specjalnego programu gospodarczego dla województwa zachodniopo-
morskiego, rewitalizacji przemysłu stoczniowego, zachowania podmio-
towości ZCH Police, Zespołu Elektrowni Dolna Odra i PKP Cargo S.A. 
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie, a także relizacji postulatów 
zgłaszanaych przez rolniczą Solidarność. 
Rolnicy, którzy przyjechali na manifestację kilkudziesięcioma trakto-
rami, protestują przeciwko nieprawidłowościom w sprzedaży gruntów 
rolnych. Chodzi o wykup ziemi rolnej przez zagraniczne fi rmy przy 
pomocy podstawionych osób.

Protest w Lasach Państwowych
» SOLIDARNOŚĆ SPRZECIWIA SIĘ ZAPROPONOWANYM 
przez resort środowiska zmianom w ustawie o lasach. Projekt no-
welizacji zakłada, że Lasy Państwowe w 2014 i 2015 roku mają 
wpłacić do budżetu 1,6 mld zł. Przedstawiciele władz Krajowego 
Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
NSZZ Solidarność oceniają, że tak wysoka danina doprowadzi do 
zachwiania płynności fi nansowej przedsiębiorstwa. 
Zdaniem Solidarności proponowana przez rząd zmiana doprowa-
dzi do likwidacji tzw. funduszu leśnego, z którego dofi nansowywa-
ne są jednostki Lasów Państwowych, np. nadleśnictwa, przyno-
szące straty. Zatrzymane zostaną także inwestycje, w tym remonty 
dróg leśnych, które są niezbędne do przewozu drewna. Przedsta-
wiciele Solidarności zaznaczają, że zapisy znowelizowanej ustawy 
mogą być niezgodne z konstytucją, bo łamią zasadę nienakłada-
nia nowych danin w roku, w którym mają zacząć obowiązywać.
Zgodnie z projektem nowelizacji z sumy 1,6 mld zł, jaką Lasy Pań-
stwowe mają przekazać do budżetu 1,3 mld zł będzie przeznaczone 
na budowę i remont tzw. schetynówek, czyli dróg lokalnych.
Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarzą-
dzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na pra-
wie jednej trzeciej powierzchni Polski. Zatrudnia blisko 26 tys. osób.

Oświatowa „S” przeciwko gender
» RADA SEKCJI KRAJOWEJ OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ 
Solidarność przyjęła na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu stanowisko, 
w którym sprzeciwia się wprowadzaniu do szkół i placówek oświa-
towych treści promujących ideologię gender. Zaapelowała do rad 
pedagogicznych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi 
z ustawy o systemie oświaty nie wyrażały zgody na wprowadzanie w 
szkołach i placówkach oświatowych zajęć genderowych.
– Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce 
do szerzenia szkodliwych treści, zacierających różnice między ko-
bietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszko-
la – czytamy w stanowisku Rady.

NA PODSTAWIE KOMUNIKATÓW 
DZIAŁU INFORMACJI KOMISJI KRAJOWEJ OPRAC. NY

WIEŚCI z kraju

Po wezwanie do sądu trzeba iść do sklepu
Od nowego roku przesyłki sądowe i 
prokuratorskie dostarcza fi rma Polska 
Grupa Pocztowa, która jesienią wygrała 
przetarg ogłoszony przez Centrum Zaku-
pów dla Sądownictwa. Za tę usługę PGP 
zaproponowała cenę o blisko 84 mln zł 
korzystniejszą, niż dotychczasowy ope-
rator, czyli Poczta Polska. Tyle tylko, że 
tak ważna korespondencja zamiast do 
naszych domów trafi a do osiedlowych 
sklepów, kiosków ruchu i innych punk-
tów obsługi klienta...

– To całkowity absurd. Z taką sytuacją 
zetknąłem się po raz pierwszy w życiu. 
Czy pani z osiedlowego sklepiku spo-
żywczego lub pan z kiosku na rogu są 
odpowiednio przygotowani do obsługi 
tego typu korespondencji? A co będzie, 
jeśli przesyłki zaginą? Kto poniesie od-
powiedzialność za ich zgubienie np. w 
sytuacji, gdy właściciel kiosku, czy skle-
pu z dnia na dzień podejmie decyzję o 
jego likwidacji?
Jak w tej sytuacji wygląda ochrona na-
szych danych osobowych?

– Wydaje się, że tą sprawą powinien 
się zainteresować Generalny Inspektor 
Danych Osobowych. Ludzie, którzy nie 

posiadają żadnego statusu urzędniczego, 
mają wgląd w dokumentację, imiona, 
nazwiska, znają status danej osoby. To są 
bardzo wrażliwe informacje. W przyszło-
ści może dojść do potężnego naruszenia 
danych osobowych. Poza tym nikt z nas 
nie życzy sobie, by przypadkowe osoby 
– a ekspedientka ze sklepu z pewnością 
do nich należy – wiedziały o tym, że w 
stosunku do nas prowadzone jest jakie-
kolwiek postępowanie sądowe.
Można odnieść wrażenie, że jedynym 
kryterium, jakie zostało wzięte pod 
uwagę podczas przetargu, była cena, 
którą zaoferowała Polska Grupa Pocz-
towa. Centrum Zakupów dla Sądowni-
ctwa pominęło kwestię bezpieczeństwa 
tych przesyłek?

– Bezpieczeństwo korespondencji 
powinno być najważniejsze. Nie chciał-
bym oceniać oferty złożonej przez Pocztę 

Polską. Trzeba jednak pamiętać, że jest 
to instytucja publiczna, co gwarantuje 
trwałość jej funkcjonowania. Nie zniknie 
z rynku z dnia na dzień, jak wspomnia-
ny sklepik osiedlowy. Poza tym posiada 
odpowiednio chronione budynki, w któ-
rych tak ważne przesyłki mogą być prze-
chowywane. Te aspekty także należało 
uwzględnić podczas przetargu.
W jaki sposób zmiana sposobu doręczania 
korespondencji wpłynie na skuteczność 
pracy sądów i prokuratur?

– Nowy operator działa dopiero od 
dwóch tygodni, a do nas już docierają 
sygnały z sądów, że ludzie mają proble-
my z odnajdywaniem punktów i odbie-
raniem przesyłek. Obawiamy się więc, że 
dojdzie do wydłużenia części postępo-
wań. Problemy mogą się pojawić także w 
przypadku przestępstw gospodarczych 
czy poważnych przestępstw karnych. 
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że 
taki punkt zostanie obrabowany w celu 
pozbycia się przesyłki, a to może pro-
wadzić w najpoważniejszym przypad-
ku nawet do stwierdzenia nieważności 
całego postępowania.

AK

Bezpieczeństwo 
korespondencji powinno 
być najważniejsze.

CZTERY pytania
Waldemar Urbanowicz, wiceprzewodniczący Solidarności 
pracowników sądownictwa
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W 
tej sprawie 
zostały na-
ruszone prze-
pisy prawa 
handlowego. 

Chodzi m. in. o dyskrymina-
cję drobnych akcjonariuszy 
oraz postępowanie noszące 
znamiona działania na szkodę 
spółki. To zasadnicze kwestie, 
które zostaną sformułowa-
ne i szczegółowo opisane w 
dokumencie zaskarżającym 
uchwałę NWZA – zapowiada 
pełnomocnik. 

Przekształcenia w Tauron 
Ciepło wzbudziły też protest 
związków zawodowych działa-
jących w spółce. Związkowcy 
domagali się, aby przed prze-
kształceniem zostało zawarte 
tzw. porozumienie transferowe 
gwarantujące pracownikom 
zachowanie dotychczasowych 
uprawnień wynikających z 
zakładowych układów zbioro-
wych pracy. – Przedstawiliśmy 
projekt takiego porozumienia, 
prowadziliśmy już rozmowy 
na temat tego dokumentu, ale 
wciąż nie udało się go podpisać. 
Najpierw 31 grudnia została 
podjęta uchwała o przejęciu 
spółki, a 9 stycznia formalnie 
zakończyło się NWZA. Tym-
czasem porozumienia jak nie 
było, tak nie ma, co wzbudza 
coraz większy niepokój załogi 
– mówi Justyna Latos, prze-
wodnicząca Solidarności w 

spółce. – Projekt porozumie-
nia transferowego nie zawie-
ra żadnych wygórowanych 
żądań. Dokument sprowadza 
się właściwe od jednej kwe-

stii, chcemy gwarancji, aby 
do czasu wynegocjowania i 
podpisania nowego układu 
zbiorowego w przekształco-
nej spółce, obowiązywały 

dotychczasowe układy zbio-
rowe, które funkcjonowały w 
Tauron Ciepło S.A. Co zresztą 
wielokrotnie obiecywał prezes 
podczas spotkań z załogą – 

podkreśla przewodnicząca. 
– Prezes zapewniał przedsta-
wicieli strony społecznej, że 
takie porozumienie zostanie 
podpisane jeszcze przed for-

malnym przejęciem spółki 
i przekształceniem w nowy 
podmiot, ale ta zapowiedź 
wciąż pozostaje w sferze obiet-
nic. To zaczyna potwierdzać 
nasze obawy, że jednym z 
celów przekształcenia było 
doprowadzenie do sytuacji, w 
której można będzie pozbawić 
pracowników ich dotychcza-
sowych uprawnień i zmienić 
warunki pracy i płacy – dodaje 
Andrzej Janowski, przewodni-
czący Związku Zawodowego 
Pracowników Ruchu Ciągłego 
w Tauron Ciepło. 

31 grudnia NWZA podję-
ło uchwałę o przejęciu spółki 
Tauron Ciepło S.A. z kapitałem 
zakładowym 1,238 mld zł przez 
spółkę Enpower Service sp. z o.o. 
z kapitałem zakładowym 25 tys. 
zł. Po tym przejęciu powstaje 
obecnie połączony podmiot 
o nazwie Tauron Ciepło sp. z 
o.o. Przekształcenie przefor-
sował Tauron Polska Energia, 
większościowy akcjonariusz 
spółki, który posiada ponad 
95 proc akcji TC S.A.

GRZEGORZ PODŻORNY

Kolejne posiedzenie admini-
stracyjno-związkowego Zespo-
łu Roboczego, którego celem 
jest wypracowanie regulacji 
płacowych na 2014 dla pra-
cowników ArcelorMittal Po-
land, zakończyło się brakiem 
konkretnych deklaracji ze 
strony pracodawcy. Spotkanie 
odbyło się 9 stycznia. 

– Rozmowy są bardzo trud-
ne. Pracodawca stoi na stanowi-
sku, że nie stać go na podwyżki 
dla wszystkich zatrudnionych. 
Dopuszcza jedynie regulacje 
płacowe dla najniżej zarabia-
jących grup pracowniczych. 
Naszym zdaniem podwyżki, 
stanowiące rekompensatę ros-
nących kosztów utrzymania, 
powinny objąć wszystkich 
pracowników – mówi Lech 
Majchrzak, wiceprzewodni-
czący Solidarności w dąbrow-
skim oddziale AMP. Pierwsze 
posiedzenie Zespołu Robo-
czego odbyło się 19 grudnia. 
W jego trakcie pracodawca 
przedstawił stronie społecznej 
dane dotyczące wyników go-
spodarczych fi rmy i funduszu 
płac w 2013 roku.

Pismo w sprawie podwy-
żek wynagrodzeń na 2014 
rok organizacje związkowe 

działające w koncernie skie-
rowały do pracodawcy pod 
koniec listopada. Zgodnie z 
zapisami Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy rozmowy 
dotyczące regulacji płacowych 
na kolejny rok powinny się 
odbyć w ostatnim kwartale. 
Zapisy porozumienia powinny 
wejść w życie już od 1 stycz-
nia. – Dlatego oczekujemy 
zakończenia negocjacji naj-
później do końca I kwartału 
2014 roku z datą obowiązy-
wania od 1 stycznia – dodaje 
Lech Majchrzak.

W 2013 roku w ArcelorMit-
tal Poland nie było żadnych 
podwyżek wynagrodzeń. Od 
2002 roku, czyli prywatyzacji 
hut: Katowice, Sendzimira, 
Florian i Cedler i utworze-
nia Polskich Hut Stali, taka 
sytuacja zdarzyła się tylko 
dwa razy. W 2009 i w 2010 
roku, czyli na początku kry-
zysu gospodarczego, który 
doprowadził do zamknięcia 
wielu instalacji i ograniczenia 
produkcji. W ocenie strony 
społecznej, teraz sytuacja 
firmy jest korzystniejsza i 
pozwala na podniesienie 
wynagrodzeń.

AK 

W ciągu ostatnich dzie-
sięciu miesięcy zatrudnie-
nie w spółce Yazaki Auto-
motive Products Poland 
w Mikołowie wzrosło o 600 
pracowników. Obecnie w 
fi rmie pracuje ponad 1900 
osób. Systematycznie rośnie 
też liczba członków zakłado-
wej Solidarności.

Od sierpnia do związku 
zapisało się ponad 100 pra-
cowników. Do Solidarności 
należy 25 proc. załogi. Im nas 
będzie więcej, tym łatwiej bę-
dzie upominać się o wyższe 
wynagrodzenia i lepsze wa-
runki pracy – mówi Katarzyna 
Grabowska, przewodnicząca  
zakładowej „S”.

Wszyscy zatrudnieni w 
spółce posiadają umowy o 
pracę na czas nieokreślo-
ny lub na czas określony. 
– Na podstawie umowy na 
czas określony pracownik 
może być zatrudniony mak-
symalnie przez 24 miesiące. 
Po tym okresie umowa jest 
przekształcana w umowę na 
czas nieokreślony. To efekt 
porozumienia, które podpi-
saliśmy z pracodawcą pod 
koniec 2011 roku – dodaje 
przewodnicząca „S”. 

Ubiegły rok był korzystny 
dla załogi pod względem za-
robków. Pod koniec grudnia 
komisja zakładowa NSZZ 
Solidarność wynegocjowa-
ła dodatkowe wynagrodze-
nie dla pracowników, któ-
rzy przyszli do pracy w dni 
wcześniej zaplanowane jako 
wolne. W ciągu tego miesiąca 
było pięć takich dniówek, a 
osoby, które przepracowały 
wszystkie, mogły sobie doro-
bić minimum 1600 zł.

Było to jedno z dwóch 
porozumień podpisanych w 
2013 roku przez zakładową 
Solidarność z pracodawcą. 
Wcześniejsze zostało zawarte 
na początku sierpnia i zagwa-
rantowało załodze wzrost 
stawek zasadniczych od 100 
do 150 zł brutto oraz podwyż-
ki w podobnej kwocie od 1 
stycznia 2014 roku. Premia 
na Boże Narodzenie wzrosła 
z 250 do 800 zł na rękę, a do-
fi nansowanie „wczasów pod 
gruszą” o 100 proc.

Solidarność w fi rmie po-
wstała we wrześniu 2006 
roku. – Pracowaliśmy w 
nadgodzinach, przez sześć 
dni w tygodniu, a nie prze-
kładało się to na nasze wy-

nagrodzenia i warunki pracy. 
Ludzie się zbuntowali, mieli 
już dość – wspomina Gra-
bowska. Podkreśla, że od 
tego momentu związek cały 
czas upomina się o lepsze 
warunki pracy.

Efektem rozmów z pra-
codawcą jest także systema-
tyczny wzrost odpisu na za-
kładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, który w 2015 roku 
osiągnie poziom zapisany w 
ustawie. Doprowadzenie do 

pełnego odpisu było jednym 
z najważniejszych zadań, 
jakie postawili przed sobą 
związkowcy. W momencie 
powstania Solidarności za-
kładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w fi rmie nie funk-
cjonował.

Właścicielem spółki jest 
japoński koncern Yazaki. 
Zakład zajmuje się produk-
cją samochodowych wiązek 
elektrycznych.

AGA

Do 30 stycznia do sądu trafi  zaskarżenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Tauron Ciepło S.A., dotyczącej przejęcia fi rmy przez Enpower Service i przekształceniu jej w spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością – zapowiedział Piotr Wujec, pełnomocnik drobnych akcjonariuszy.

Bez porozumienia w Tauron Ciepło

Negocjacje w AMP

Porozumienie tranferowe miało zostać podpisane jeszcze przed formalnym przejęciem spółki Tauron Ciepło

Porozumienia 
transferowego jak 
nie było, tak nie ma, 
co wzbudza coraz 
większy niepokój załogi.

Foto: tauron-cieplo.pl

Więcej pracowników, silniejszy związek

Yazaki w Mikołowie produkuje samochodowe wiązki elektryczne

Foto: yazaki-europe.com
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O
d stycznia do li-
stopada 2013 roku 
na świecie wypro-
dukowano ponad 
1 mld 447 mln ton 

surowej stali. To o blisko 60 mln 
ton więcej, niż w tym samym 
okresie rok wcześniej.

Wzrost produkcji odczuły 
przede wszystkim kraje azjaty-
ckie, w tym Chiny. Natomiast 
państwa Unii Europejskiej od-
notowały spadek zamówień. 
– W Polsce produkcja stali su-
rowej mogła spaść nawet o 10 
proc. Sądzę, że ożywienie na 
rynku nastąpi już w tym roku 
– mówi Adam Ditmer, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej 
Hutnictwa NSZZ Solidarność. 
– To był kolejny trudny rok, 
chociaż obserwowaliśmy pewne 
ożywienie. Sytuacja poprawiła 
się w segmencie wyrobów dłu-
gich, których produkcją zajmują 
się huty w Dąbrowie Górniczej 
i w Chorzowie. Natomiast w 
segmencie wyrobów płaskich 
produkowanych w Krakowie 
i w Świętochłowicach nastąpił 
spadek zamówień i produkcji 
– mówi Lech Majchrzak, wice-
przewodniczący Solidarności w 
dąbrowskim oddziale Arcelor-
Mittal Poland.

Inwestycje, mimo kryzysu
Podkreśla, że mimo kryzysu w 
koncernie zrealizowane zosta-
ły inwestycje, które pozwolą 
na zwiększenie mocy produk-
cyjnych. Do najważniejszych, 
zdaniem związkowców, należą 
remont wielkich pieców nr 2 i 3 

oraz dobiegająca końca moder-
nizacja walcowni dużej, która 
będzie produkowała szyny 
o długości 120 metrów. Z tą 
inwestycją pracownicy wiążą 
spore nadzieje. – Rozbudowa 
walcowni jest związana z pro-
gramem modernizacji infra-
struktury kolejowej w Polsce i 
innych krajach UE. Produkcja 
szyn o długości 120 metrów 
powinna ruszyć w najbliższym 
czasie – dodaje.

Związkowcy zaznaczają, że 
plany produkcyjne koncernu na 
2014 zakładają wzrost produk-
cji we wszystkich segmentach. 
– Z jednej strony perspektywy 
dla fi rmy są lepsze, z drugiej 
pracodawca cały czas dąży do 
obniżenia kosztów stałych, 
czyli m.in. związanych z za-
trudnieniem – zaznacza wice-
przewodniczący „S”. Jego zda-
niem systematyczne obniżanie 
kosztów pracowniczych skut-
kuje spadkiem zatrudnienia w 
fi rmie oraz powstawaniem luki 
pokoleniowej. – Doświadczeni 
pracownicy z wieloletnim sta-
żem odchodzą na emerytury. 
W ich miejsce nie zatrudnia się 
nowych ludzi, którym mogliby 

przekazać swoją wiedzę. Taka 
polityka kadrowa może zagrozić 
utrzymaniu produkcji – mówi 
Majchrzak. Inny problem, na 
który zwraca uwagę, to zatrud-
nianie pracowników przez fi rmy 
zewnętrzne. – W zeszłym roku 
udało nam się doprowadzić do 
zatrudnienia ok. 200 pracow-
ników z firm zewnętrznych 
w AMP, ale to tylko kropla w 
morzu potrzeb – mówi.

Bez podwyżek
2013 rok nie był też łatwy dla 
Grupy Kapitałowej Huta Pokój 

S.A. W jej skład wchodzi huta 
Pokój oraz spółki: Euroblacha, 
Eurokonstrukcje i Euroserwis. 
– Spadły zamówienia na blachę 
grubą, natomiast walcownia 
średnia utrzymała wyniki pro-
dukcji na poziomie z 2012 roku 
– mówi Józef Skudlik, przewod-
niczący zakładowej Solidarności. 
Podkreśla, że trudna sytuacja w 
branży odbiła się na wynagro-
dzeniach załogi. – W ubiegłym 
roku nie było żadnych podwy-
żek. Zabrakło też środków na 
premie dla pracowników, więc 
można powiedzieć, że ich wy-

nagrodzenia nieznacznie spadły. 
Podobnie jak pracownicy innych 
zakładów z branży czekamy na 
ożywienie na rynku wyrobów 
hutniczych – dodaje. W zakła-
dach Grupy Kapitałowej Huty 
Pokój zatrudnionych jest ponad 
1000 pracowników.

– Sądziłem, że ubiegły rok 
będzie lepszy. O ile pierwsze 
półrocze można uznać za nie 
najgorsze, o tyle w drugim na-
stąpił wyraźny spadek popytu 
na stal – ocenia Michał Karlik, 
przewodniczący Solidarności 
w Hucie Buczek w Sosnowcu. 

Hutę można uznać za „baro-
metr” branży. Produkowane w 
tej fi rmie walce mają zastoso-
wanie we wszystkich zakładach 
posiadających walcownie. – To 
jest narzędzie wykorzystywane 
podczas walcowania surówki 
na blachę – wyjaśnia Karlik. 
Podkreśla, że brak stabilizacji 
na rynku odczuli pracownicy 
zakładu, którzy kolejny rok 
z rzędu nie dostali żadnych 
podwyżek. Załoga tej firmy 
nadzieje na przyszłość wiąże z 
zapowiadaną przez właścicie-
la Huty Buczek modernizacją 
zakładu i planowanym rozsze-
rzeniem oferty marketingowej. 
Oprócz Huty Buczek w skład 
tej grupy wchodzą spółki nale-
żąca do rosyjskiego koncernu 
Severstal spółka Severstallat 
Silesia oraz Buczek-HB-Zakład 
Produkcji Rur.

Odwrócony VAT
Związkowcy i pracodawcy 
hutnictwa liczą, że na popra-
wę sytuacji w sektorze wpły-
nie ubiegłoroczna nowelizacja 
ustawy o VAT. W październiku 
weszło w życie tzw. odwróco-
ne naliczanie tego podatku w 
obrocie większością wyrobów 
stalowych. O takie rozwiązanie 
od ponad roku zabiegali pra-
codawcy hutnictwa wspiera-
ni przez Solidarność. Zmiana 
przepisów ma wyeliminować 
wyłudzanie podatku w obro-
cie wyrobami hutniczymi i 
zlikwidować szarą strefę w 
tym obszarze.

AGNIESZKA KONIECZNY

Dla hut działających na polskim rynku ubiegły rok był kolejnym bardzo trudnym, mimo że, jak wynika z danych 
World Steel Association, produkcja stali na świecie nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2012.

Hutnicy czekają na ożywienie na rynku

Branża liczy, że na poprawę sytuacji w sektorze wpłynie ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o VAT

Plany produkcyjne 
ArcelorMittal Poland 
na 2014 rok 
zakładają wzrost 
produkcji we 
wszystkich 
segmentach.

Foto: fl ickr.com

W ubiegłym roku zamiast zapo-
wiadanej od dawna konsolidacji 
branży, rządzący zafundowali 
pracownikom zbrojeniówki 
bałagan i kolejne obietnice bez 
pokrycia. W nowy rok większość 
zakładów zbrojeniowych wcho-
dzi ze sporym niepokojem.

O konsolidacji polskiego 
przemysłu zbrojeniowego mówi 
się od lat. Była ona jednym z 
głównych założeń przyjętego 
przez rząd programu pt. „Stra-
tegia konsolidacji i wspierania 
rozwoju polskiego przemysłu 
obronnego w latach 2007 – 
2012”. Celem konsolidacji miało 
być stworzenie silnego polskie-
go koncernu zbrojeniowego, 
zdolnego zaspokoić potrzeby 
polskiej armii i z powodzeniem 
konkurować z zachodnimi fi rma-
mi na rynkach zagranicznych. 
Zgodnie z programem zakłady 
zbrojeniowe miały być koncen-
trowane wokół Grupy Bumar. 
Jednak w maju Grupa przestała 
istnieć, a w jej miejsce powstał 
podmiot o nazwie Polski Hol-
ding Obronny. Na czele PHO 
stanął Krzysztof Krystowski, 
dotychczasowy prezes Bumaru. 

Jednak w listopadzie Krystowski 
został odwołany ze stanowiska, a 
miesiąc później minister Skarbu 
Państwa Włodzimierz Karpiński 
poinformował o zarejestrowaniu 
nowego podmiotu o nazwie Pol-
ska Grupa Zbrojeniowa. 

– Obecnie nie wiadomo 
czy dojdzie do jakiejkolwiek 
konsolidacji i jak miałaby ona 
wyglądać. Nie wiemy, ani na 
jakich zasadach ma działać 
Polska Grupa Zbrojeniowa, 
ani co stanie się z powołanym 
wcześniej Polskim Holdingiem 
Obronnym. Mimo licznych pism 
do resortu skarbu i Ministerstwa 
Obrony Narodowej nie udało 
nam się w tej sprawie niczego 
dowiedzieć. Na razie firmy 
zbrojeniowe są zawieszone 
między PHO i PGZ, a rząd pró-
buje wyzbyć się wszelkiej odpo-
wiedzialności za naszą branże. 
Zostaliśmy pozostawieni sami 
sobie i nie wiadomo, w którą 
stronę to wszystko ma pójść – 
mówi Zdzisław Goliszewski, 
przewodniczący Solidarności 
w Zakładach Mechanicznych 
Bumar-Łabędy.  – W naszym 
kraju brakuje jakiejkolwiek 

przejrzystej polityki rządu wobec 
przemysłu zbrojeniowego, a bez 
niej zbrojeniówkę czeka powol-
ny upadek, co sprowadzi realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
naszego kraju. Bo żadne pań-
stwo nie jest w stanie na dłuższą 
metę przetrwać bez potencjału 
obronnego – dodaje Piotr Nowak, 
szef „S” w Nitroergu oraz prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji 
Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ 
Solidarność. 

Dla zbrojeniówki ubiegły rok 
upłynął również pod znakiem 
rządowych obietnic. Zgodnie z 
opublikowanym w grudniu 2012  
roku „Planem Modernizacji Sił 
Zbrojnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej w latach 2013-2022” rząd 
ma przeznaczyć w najbliższej 
dekadzie blisko 140 mld zł na 
modernizację techniczną armii. 
Znaczna część tej kwoty miałaby 
zostać wydana na unowocześ-
nienie wojsk pancernych, na 

czym skorzystać miałby gównie 
polski przemysł zbrojeniowy, 
w tym zwłaszcza Bumar-Ła-
będy – naturalny wykonawca 
wszelkich zleceń dotyczących 
pojazdów pancernych. 

Na razie z obietnic nic nie 
wyszło. Jedyne, co udało się 
zrealizować, to zakup 119 uży-
wanych niemieckich czołgów 
Leopard za ponad 750 mln 
złotych. Konieczna moderni-
zacja tych maszyn również jest 
określana przez przedstawicieli 
MON jako szansa na zlecenia 
dla polskich zakładów zbro-
jeniowych. Problem jednak 
w tym, że cała dokumentacja 
techniczna, niezbędna do prze-
prowadzenia jakichkolwiek prac 
modernizacyjnych znajduje się 
w posiadaniu niemieckich kon-
cernów zbrojeniowych Krauss-
Maff ei Wegmann i Rheinmetall. 
Niemcy raczej nie udostępnią 
nam jej za darmo. Może się 
więc okazać, że na moderni-
zacji zarobią głownie sąsiedzi 
zza Odry. 

Postępowanie przetargowe 
na remont Leopardów trwa 
i nie wiadomo kiedy i jakim 

wynikiem się zakończy. Dla 
Bumaru-Łabędy może to być 
więc kolejny rok bez dużego 
zamówienia. – Zeszły rok na 
szczęście skończył się lepiej, 
niż przewidywaliśmy. Dzięki 
zleceniom na remont czołgów 
PT-91 udało nam się przetrwać. 
W tym roku mamy dostać 
kolejne czołgi tego typu do 
remontu, ale to za mało, żeby 
myśleć spokojnie o przyszłości. 
Podobnie jak inne zakłady zbro-
jeniowe jesteśmy uzależnieni 
od zamówień z MON. Nasz 
eksport jest prawie zerowy – 
mówi Goliszewski. 

Lepiej wygląda sytuacja w 
zakładach Nitroergu w Bieruniu 
i Krupskim Młynie produkują-
cych materiały wybuchowe. – 
Rok zakończyliśmy lepszym 
wynikiem niż był zakładany 
w planie gospodarczo fi nan-
sowym. Firma nie zwalnia, a 
przyjmuje pracowników. W skali 
roku w obu zakładach przyjęto 
do pracy 70 osób. Zakład się 
rozwija, zdobywa nowe rynki, 
wdrażane są nowe inwestycje 
– mówi Piotr Nowak. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Obawy w Bumarze-Łabędy, optymizm w Nitroergu

Dzięki zleceniom na remont czołgów PT-91 ZM Bumar-Łabędy udało się 
jakoś przetrwać 2013 rok

Foto: w
ikipedia.pl/Tom

asz Szulc



U
tworzone w 1959 
roku Wrocławskie 
Zakłady Elektro-
niczne Elwro po-
czątkowo miały 

produkować telewizory i auto-
matykę przemysłową. Jednak 
kierownictwu zakładu oraz 
młodej energicznej kadrze 
inżynierskiej niemal od po-
czątku marzyło się coś znacz-
nie większego, a mianowicie 
komputery. – To były zupełnie 
pionierskie czasy. Wtedy szczy-
tem marzeń każdego Polaka 
było posiadanie telewizora. 
My tworzyliśmy elektronikę, 
coś zupełnie nowego. To była 
wielka sprawa – mówi pan 
Jarosław Kutkowski, który w 
Elwro pracował od 1961 roku. 
Pan Jarosław jest twórcą inter-
netowego serwisu społecznoś-
ciowego dla byłych pracowni-
ków zakładu www.elwrowcy.
republika.pl. W serwisie oprócz 
„wielkiej listy pracowników 
Elwro”, do której dopisało się 
już ponad 2,5 tys. osób, można 
znaleźć mnóstwo artykułów, 
wspomnień i unikatowych 
fotografii   dotyczących wroc-
ławskiego zakładu. 

Skonstruowanie i wdrożenie 
do produkcji własnego kom-
putera w tamtych czasach nie 
było rzeczą prostą. Wymagało 
nakładów pracy i czasu, a za-
kład, aby istnieć, musiał coś 
produkować. Elwro zaczyna 
więc seryjną produkcję prze-
łączników kanałów do telewi-
zorów. Cały czas jednak trwają 
prace nad skonstruowaniem 
własnego komputera oraz po-
szukiwania na zewnątrz ma-
szyny, której produkcje można 
by uruchomić we Wrocławiu. 
W efekcie już w latach 1959-
1960 zbudowano w Elwro dwa 
prototypy komputerów: Odra 
1001 oraz Odra 1002. Sprzęt 
ten był jednak zbyt awaryjny, 
aby wejść do produkcji. Dla-
tego pierwszym komputerem, 
który opuścił fabrykę była 
opracowana w Politechnice 
Warszawskiej lampowa ma-
szyna UMC-1 (Uniwersalna 
Maszyna Cyfrowa model 1). 
W latach 1962-1964 wyprodu-
kowano łącznie 25 egzempla-
rzy tego komputera. 

Początek panowania Odry
Gwiazda Elwro zaczęła świecić 
mocniej w 1966 roku. Wtedy to 
zespół inżynierów kierowanych 
przez wybitnego matematyka 
Thanasisa Kamburelisa zbudo-
wał Odrę 1204, pierwszy polski 
mikroprogramowany komputer, 
potrafi ący przetwarzać dane w 

sposób równoległy. Odra 1204 
miała jedną wadę, krajowe 
oprogramowanie było bardzo 
skromne i nie wykorzystywało 
w pełni potencjału tej maszyny. 
Na opracowanie lepszego na 
własnym podwórku w krót-
kim czasie właściwie nie było 
szans. Trzeba było szukać za 
granicą. W 1967 roku polska 
delegacja rusza do Londynu 
w celu nawiązania współpra-
cy z którymś z zachodnich 
koncernów informatycznych. 
Udaje się to z brytyjską fi rmą 
ICL, wówczas jednym z czo-
łowych producentów kom-
puterów na świecie. Zgodnie 
z zawartą umową strona pol-
ska miała kupić od ICL dwa 
zestawy komputerowe, za 300 
tys. dolarów, w zamian za co 
Brytyjczycy zobowiązali się 
udostępnić dokumentację 
logiczną procesora ICL 1904 
oraz nośniki i opisy oprogra-
mowania. Owocem umowy 
były komputery Odra z serii 
1300. 

Komputer Odra 1304 i kolej-
ne modele 1305 i 1325 w pełni 
kompatybilne z komputerami 
ICL były znakomitymi ma-
szynami, bijącymi na głowę 
konkurencję w kraju i w bloku 
wschodnim. – To w tamtym 
czasie były chyba najlepsze 
komputery pomiędzy Odrą i 
Wyspami Kurylskimi. Nikt po 
naszej stronie żelaznej kurty-
ny nie produkował lepszego 
sprzętu – zapewnia Jarosław 
Kutkowski. 

Cechą która wyróżniała 
Odry z serii 1300 była niesa-
mowita wręcz niezawodność. 
Dwa komputery Odra 1305 
pracowały w Ośrodkach In-
formatyki PKP w Lublinie i 
Wrocławiu do 2010 roku. Do 
ostatniego dnia oba zestawy 
były w 100 proc. sprawne i 
pewnie mogłyby służyć jesz-
cze przez wiele lat. – Podobno 
pracownicy korzystający z 
tych komputerów bardzo nie-
chętnie się z nimi rozstawali. 
Największe zgrupowanie kom-
puterów Odra mieściło się w 
syberyjskim oddziale Akademii 
Nauk ZSRR w Nowosybirsku. 
Mieli tam 33 nasze maszyny. 
Kto wie, może któryś z nich 

nadal tam chodzi – mówi pan 
Jarosław. 

Dziesięć razy lepsi
Razem z Odrami przyszedł 
okres największej prosperity 
wrocławskiego zakładu. W 
szczytowym punkcie zatrudniał 
on ponad 5,5 tys. osób. Elwro 
było dumą nie tylko Wrocławia, 
ale całej polskiej elektroniki. 
Serie triumfów komputerów 
Odra brutalnie przerwało od-
górne polecenie, aby w Elwro 
produkować radzieckie kom-
putery RIAD, kompatybilne z 
przestarzałymi już wówczas 
modelami IBM. Później Odry 
co prawda nadal produkowa-
no, ale o doskonaleniu tych 
urządzeń nie było już mowy. 
Według koncepcji sowietów, 
każdy z krajów wchodzących 
w skład RWPG miał dostać do 
produkcji jeden model kom-
putera RIAD. Polsce przypadła 
wersja R-30. – To była śred-
niej mocy maszyna. Mimo że 
unowocześniliśmy ją w Elwro 
tak, że z pierwowzoru została 
tylko nazwa, był to komputer 
większy gabarytowo i droższy 
w eksploatacji od Odry. Tech-
nologicznie był to krok wstecz 
– zaznacza Kutkowski. 

Wkrótce we Wrocławiu po-
wstał też model R-32, który już 
niebawem stał się przyczyną 
awantury na międzynarodo-

wych targach w Brnie w 1973 
roku. Organizatorzy imprezy 
urządzili konkurs dla kompu-
terów z bloku wschodniego. 
Zadanie było proste. Każda 
maszyna musiała wykonać 
milion operacji. Wygrywała 
ta, która zrobiła to najszyb-
ciej. RIAD R-30 potrzebował 
na to 70 sekund. Zbudowany 
we Wrocławiu R-32 wykonał 
polecenie 10 razy szybciej. 
Jaka była reakcja towarzyszy 
z Moskwy, można łatwo prze-
widzieć.

Kalkulator „Bolek” 
Mimo narzucenia produkcji 
komputerów RIAD, Elwro do 
końca PRL utrzymywało dobrą 
kondycję fi nansową. Cały czas 
produkowano Odry oraz kom-
putery dla wojska. W latach 
80-tych zaczęto wytwarzać 
8-bitowe komputerki Elwro 
800 Junior z przeznaczeniem 
dla szkół. Jednak przeciętne-
mu Polakowi, żyjącemu w 
tamtych czasach nazwa Elwro 
kojarzy się przede wszystkim 
w kalkulatorami. – Pierwszy 
model, który wszedł do pro-
dukcji, to był kalkulator na 
biurko, wówczas szczyt ma-
rzeń każdego księgowego w 
Polsce. Później były kalkulato-
ry z drukarką, no i oczywiście 
kalkulatory kieszonkowe typu 
„Bolek”. Choć ten kalkulator 

wykonywał tylko cztery pod-
stawowe działania, posiadanie 
go to był większy szpan, niż 
dzisiaj najnowszy smartfon za 
kilka tysięcy złotych – mówi 
pan Jarosław. 

Nowi właściciele, nowe kłopoty
Transformacja ustrojowa to 
początek kłopotów Elwro, 
choć jeszcze 1989 rok zakład 
zamknął sporym zyskiem. W 
1993 roku nowym właścicie-
lem fi rmy został Siemens. Nie-
miecki koncern dostał Elwro 
w transakcji wiązanej przy 
zakupie warszawskich Zakła-
dów Wytwórczych Urządzeń 
Technicznych. Problem w tym, 
że produkcja komputerów nie 
mieściła się w strategii Siemensa, 
innego pomysłu dla wrocław-
skiej fabryki koncern także nie 
posiadał. Wkrótce po przejęciu 
Elwro, Siemens zaczął wygaszać 
produkcję, zwalniać pracowni-
ków i wyburzać większość nale-
żących do zakładu budynków. 
– Budynki zostały wyburzone 
tylko dlatego, żeby nie płacić 
podatków od nieruchomości. 
To były hale, w których można 
było uruchomić z marszu pro-
dukcję dosłownie wszystkiego. 
Natomiast to, co znajdowało 
się w tych budynkach, było 
sprzedawane za przysłowiową 
złotówkę – wspomina Jarosław 
Kutkowski.

W 2000 roku amerykańska 
firma Telect kupiła od Sie-
mensa to, co zostało z Elwro. 
Amerykanie zapowiedzieli 
uruchomienie we Wrocławiu 
produkcji urządzeń i podze-
społów telekomunikacyjnych 
związanych z technologią 
światłowodową. Z ambitnych 
planów jednak nic nie wyszło 
i 4 lata później Telect wycofał 
się z Polski, likwidując resztki 
zakładu.

Tak skończyła się historia 
chluby polskiej informatyki, 
pioniera rodzimej myśli tech-
nicznej oraz jednego z wiodą-
cych producentów sprzętu 
elektronicznego w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Hi-
storia, która zdaniem Jarosława 
Kutkowskiego mogła potoczyć 
się zupełnie inaczej. – Przyczyn 
upadku naszego zakładu było 
wiele i każdy wskazuje na coś 
innego. Jednak większość by-
łych pracowników jest zgodna, 
że zakład dało się uratować. 
Były pomysły, żeby przestawić 
się na montaż mikrokompu-
terów, produkcję kas fi skal-
nych, elektronicznych wag 
czy innego sprzętu, na który 
wtedy był popyt. Stało się 
jednak inaczej. Wybitni spe-
cjaliści z Elwro rozjechali się 
po świecie, ogromny potencjał 
bezpowrotnie roztrwoniono. 
Najsmutniejsze jest to, że w 
całym tym bałaganie zaginęła 
znaczna część dokumentów 
pracowników. Ludzie po-
tracili dyplomy, dokumenty 
poświadczające zatrudnienie 
i dochody. Dzisiaj mają z tego 
powodu ogromne problemy, 
np. starając się o emeryturę. 
To tylko pokazuje, w jakich 
okolicznościach likwidowano 
nasz zakład – dodaje Jarosław 
Kutkowski. 
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BYŁ SOBIE polski przemysł

Artykuł o Elwro to kolejny 
z cyklu tekstów o tych pol-
skich zakładach przemysło-
wych, które kiedyś dawały 
tysiące miejsc pracy, a dziś 
już ich nie ma, bądź skurczyły 
się do rozmiarów manufaktury, 
a także o nowatorskich polskich 
produktach sprzed lat. W ten 
sposób chcemy nie tylko po-
wspominać, ale też promować 
pomysł reindustrializacji polskiej 
gospodarki. 
Jeśli chcecie, abyśmy w tym 
cyklu napisali również o Wa-
szym zakładzie pracy i jego 
produktach, zadzwońcie do 
nas lub napiszcie.

W bloku wschodnim nikt nie produkował lepszych komputerów. W latach świetności wrocławskie Elwro zatrudniało 
ok. 5,5 tys. ludzi. Ostatnie dwa komputery z serii Odra 1305 wycofano z eksploatacji w 2010 roku po 34 latach ciągłej pracy. 

Jak zniszczono chlubę polskiego 
przemysłu elektronicznego

Linia strojenia przełączników telewizyjnych we wrocławskim Elwro, lata 60-te XX wieku

Krótko po przejęciu Elwro, 
Siemens zaczął 
wygaszać produkcję, 
zwalniać ludzi i 
wyburzać budynki 
zakładu.

Foto: w
ikipedia.pl
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Dlaczego w tym roku zima 
jest taka ciepła?

– W przypadku konkret-
nej zimy czy konkretnego 
dnia ogromne znaczenie ma 
cyrkulacja atmosfery. W ostat-
nim czasie niże wędrujące od 
strony Oceanu Atlantyckie-
go w kierunku Skandynawii 
spowodowały, że praktycznie 
przez cały grudzień i cześć 
stycznia aż do zeszłej sobo-
ty mieliśmy do czynienia z 
nieprzerwanym napływem 
powietrza znad Atlantyku. W 
zimie ocean jest cieplejszy od 
kontynentu, a więc cały ten 
transport ciepła i wilgoci był 
pompowany na Europę. 
Czy taka, niemal wiosenna 
aura w środku zimy jest w 
naszym regionie czymś nie-
zwykłym?

– Absolutnie nie. Tak cie-
płych grudni jak w 2013 roku 
mieliśmy w ciągu ostatnich 
sześćdziesięciu trzech lat co 
najmniej siedem. Całkiem nie-
dawno, bo w zimie z 2006 na 
2007 roku było jeszcze cieplej. 
Średnia temperatura wynosiła 
wówczas 3 stopnie. Z kolei w 
1990 roku luty był wyjątkowo 
ciepły. 25. dnia tego miesiąca 
temperatura na Śląsku doszła 
niemal do 19 stopni. Zdarzają 
się też zimy bardzo mroźne. W 
zimie 1962/1963 średnia tempe-
ratura wyniosła poniżej -7 stopni, 
a w zimie z przełomu lat 1928 
i 1929 w naszym regionie było 
ok. -13 stopni. Klimat w strefi e 

umiarkowanej charakteryzuje 
się po prostu dużą zmiennością. 
Nie mamy jednolitych zim. Raz 
jest cieplej, a raz zimniej. Na 
dodatek temperatura bardzo 
różnie rozkłada się w poszcze-
gólnych miesiącach.
Rekordowo wysoka tempe-
ratura w na Śląsku to prawie 
19 stopni w lutym, a rekord 
mrozu?

– 10 lutego 1929 roku, kiedy 
temperatura w niektórych re-
jonach naszego kraju spadła 
poniżej -40 stopni, na Śląsku 
termometry wskazywały ok. 
-37 stopni. To jest chyba rekord, 
przynajmniej jeżeli chodzi o 
czasy, w których mierzono 
temperaturę, czyli od końca 
XVII wieku. Wtedy rozpoczę-
to na terenie naszego kraju w 
miarę regularne pomiary. Nie 
wiemy, co się działo wcześniej. 
Jednak z opisów kronikarzy 
możemy wywnioskować, że 
wtedy również zdarzały się 
zarówno zimy wyjątkowo 
mroźne, jak i ciepłe. 

W tym roku zima obfi tuje nie 
tylko w wysokie temperatury, 
ale również w huraganowe 
wiatry...

– To prawda, ale to również 
zdarzało się wielokrotnie w 
przeszłości i nie jest dla naszego 
klimatu niczym niezwykłym. 
Nad Bałtykiem okres jesienno
-zimowy to czas sztormów. 
Ludzie, którzy mieszkają na 
Wybrzeżu, są do tego przy-

zwyczajeni. Tej zimy w Boże 
Narodzenie halny narobił 
też trochę szkód, ale to także 
nie był najsilniejszy halny w 
historii. 
Takich gwałtownych zjawisk 
pogodowych jest w naszym 
kraju coraz więcej, czy po pro-
stu rozwój mediów sprawił, że 
częściej o nich słyszymy?

– Media informują nieprze-
rwanie nawet o najdrobniejszej 

szkodzie, o zerwanym dachu 
czy linii energetycznej. Polska 
jest dość dużym krajem i pra-
wie zawsze gdzieś coś takiego 
się zdarza.
20 stycznia w naszym woje-
wództwie rozpoczynają się 
ferie zimowe. Czy możemy 
mieć nadzieję na śnieg? Czy 
przynajmniej na razie narty i 
sanki lepiej zostawić w piw-
nicy?

– Szansa jest zawsze. W każ-
dej chwili możemy dostać por-
cję arktycznego powietrza czy 
mroźnego kontynentalnego 
powietrza znad Rosji. Jednak 
może zdarzyć się również, że 
napłynie do nas ciepłe powietrze 
od strony Morza Śródziemne-
go i Afryki. To jest jednak py-
tanie nie do mnie, a do służb 
meteorologicznych, które u 
nas bardzo sprawnie pracują. 
Synoptycy mają dane z całego 
świata dostępne na bieżąco oraz 
coraz doskonalsze modele kom-
puterowe, które umożliwiają 
bardzo precyzyjne prognozy 
krótkookresowe.
A czy powinniśmy dawać wiarę 
długookresowym prognozom, 
np. dwutygodniowym?

– Synoptycy zazwyczaj opra-
cowują prognozy na okres nie 
dłuższy niż tydzień. W zasadzie 
nie ma metod, dzięki którym 
moglibyśmy np. dzisiaj prze-
widzieć, jaka będzie pogoda w 
lutym czy w marcu, nie mówiąc 
już o miesiącach letnich, chociaż 
różnego rodzaju przewidywania 
i sugestie na ten temat w me-
diach się pojawiają. W miarę 
na serio możemy traktować 
prognozy dwutygodniowe, z 
tym że w przypadku tego dru-
giego tygodnia radziłbym już 
ostrożność. W tym przypadku 
sprawdzalność takiej prognozy 
zbliża się do 50 proc., czyli rów-
nie dobrze można rzucić mone-
tą i szansa na dobry wynik jest 
podobna. 

Z prof. Tadeuszem Niedźwiedziem, klimatologiem z Uniwersytetu Śląskiego rozmawia Łukasz Karczmarzyk

Taka zima to nic niezwykłego

Tak ciepłych grudni jak w 2013 roku mieliśmy w ciągu ostatnich sześćdziesięciu trzech lat co najmniej siedem

Klimat w strefi e 
umiarkowanej 
charakteryzuje się 
dużą zmiennością. 
Nie mamy 
jednolitych zim. 
Raz jest cieplej, 
a raz zimniej.

Fundacja na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. Grze-
gorza Kolosy po raz kolejny 
wesprze zimowy wypoczynek 
śląskich dzieci. Z pomocy tej 
instytucji skorzystają ucznio-
wie z Jastrzębia-Zdroju oraz z 
Jaworzna.

Już w najbliższy poniedziałek 
dzieci i młodzież z województwa 
śląskiego rozpoczną dwutygo-
dniowe ferie zimowe. W tym 
roku śląskie dzieci odpoczywa-
ją jako pierwsze. Razem z nimi 
wolne będą mieli uczniowie z 
województw: lubelskiego, łódz-
kiego i pomorskiego.

Zdaniem Lesława Ordona, 
przewodniczącego oświatowej 
Solidarności większość dzie-
ci podczas przerwy od zajęć 
szkolnych zostanie w domach. 
– Zdecydowanie mniej dzieci wy-
jeżdża w czasie ferii zimowych, 
niż podczas wakacji letnich. To 
wynika z faktu, że możliwości 
zorganizowania wypoczynku 
zimowego są skromniejsze. 
Wiążą się one przede wszystkim 
z wyjazdami w góry na narty, a 
na to stać niewielu rodziców – 
mówi Lesław Ordon. Podkreśla, 
że każdego roku szkoły oraz in-

stytucje miejskie przygotowują 
bogatą ofertę zajęć edukacyjnych 
i sportowych, z których dzieci 
chętnie korzystają. To właśnie 
do takich dzieci skierowana jest 
pomoc Fundacji na Rzecz Zdro-
wia Dzieci i Młodzieży Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego. – Ze wzglę-
dów fi nansowych nie możemy 
się podjąć organizowania wyjaz-
dów podczas ferii, ale każdego 
roku wspieramy instytucje, które 
się zajmują przygotowywaniem 
akcji w mieście. W tym roku 

na ten cel przeznaczyliśmy 4 
tys. zł. Pieniądze trafi ą do Biura 
Terenowego NSZZ Solidarność 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz do 
Szkolnego Klubu Uczniowskie-
go „Trójka” działającego przy 
Zespole Szkół nr 3 w Jaworznie 

– mówi Wioletta Sznapka, kie-
rownik Biura Fundacji.

Danuta Jemioło, kierownik 
biura terenowego Solidarności 
w Jastrzębiu-Zdroju podkreśla, 
że w ramach akcji „Solidarność 
Dzieciom 2014” uczniowie będą 
mogli skorzystać z lodowiska i 
basenu. – Nasza akcja jest skiero-
wana do podopiecznych ogniska 
wychowawczego. Biorą w niej 
również udział uczniowie szkół 
podstawowych nr 4 i 10, a także 
dzieci z Osiedla Szeroka. Rada 
tego osiedla zwróciła się do nas 
z prośbą o pomoc dzieciakom, 
których rodziny znajdują się 
w trudnej sytuacji materialnej 
– wyjaśnia Danuta Jemioło. Do-
daje, że część pieniędzy zostanie 
przeznaczona na zakup łyżew 
dla Miejskiego Ośrodka Rekrea-
cji i Sportu. Z tego sprzętu dzieci 
będą mogły korzystać również 
w przyszłości.

Natomiast Szkolny Klub 
Uczniowski „Trójka” z Jaworzna 
dzięki wsparciu Fundacji przygo-
tował bogatą ofertę zajęć organi-
zowanych w ramach półkolonii. 
Obejmuje ona m.in. wyjazd do 
Parku Wodnego w Krakowie, 
wyjście do kina i na lodowisko 
oraz kulig zakończony ogni-

skiem i pieczeniem kiełbasek. 
– Dzieci wezmą również udział 
w zajęciach komputerowych, 
w spotkaniu z policjantem. 
Planowana jest jeszcze jedna 
wycieczka najprawdopodob-
niej do Parku św. Mikołaja 
w Zatorze – dodaje Wioletta 
Sznapka. „Trójkę” każdego 
roku wspiera też Solidarność 
z Południowego Koncernu 
Węglowego. Przewodniczący 
zakładowej „S” Waldemar So-
pata zapowiada, że w tym roku 
klub również może liczyć na 
pomoc tej komisji.

Natomiast Biuro Terenowe 
NSZZ Solidarność w Rybniku 
pomaga pracującym rodzicom 
w zapewnieniu opieki dzieciom 
w czasie ferii. – Każdego roku 
wszystkie szkoły i instytucje miej-
skie przesyłają do nas informa-
cje dotyczące organizowanych 
przez siebie zajęć edukacyjnych 
i sportowych. Rodzice o tym 
wiedzą i szukając najbardziej 
atrakcyjnej oferty dla swojego 
dziecka, kontaktują się z nami. 
Zainteresowanie jest naprawdę 
spore – mówi Urszula Grzonka, 
kierownik biura terenowego 
w Rybniku.

AGA

Solidarność wspiera zimowy wypoczynek dzieci

W najbliższy poniedziałek dzieci i młodzież z województwa śląskiego rozpoczną dwutygodniowe ferie zimowe 

Foto: wikipedia.pl

Foto: fl ickr.com
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§

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność uchwaliła 

kalendarz wyborczy na kadencję 2014 – 2018. 

Zgodnie z tym kalendarzem wybory władz organizacji 

zakładowych, międzyzakładowych, zakładowych 

organizacjach koordynacyjnych odbywają się w terminie 
od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 
W tym terminie wybierani są również delegaci 
na Walne Zebranie Delegatów Regionu, również 
w okręgach łączonych (tzw. elektorskich).

Termin i miejsce zebrania wyborczego należy zgłaszać 

do Regionalnej Komisji Wyborczej najpóźniej 14 dni przed 

zebraniem. Również najpóźniej 14 dni przed zebraniem 

członkowie lub delegaci na zakładowe/międzyzakładowe 

zebranie powinni być poinformowani o terminie

 i miejscu zebrania. Informacja powinna być przekazana 

w sposób przyjęty w danej organizacji zakładowej/

międzyzakładowej.

Władze regionalnych sekcji i sekretariatów branżowych 

będą wybierane w terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 

roku. Natomiast władze regionów będą wybierane 

w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku.

UWAGA! Wszystkie dokumenty, druki i formularze 

potrzebne do przeprowadzenia wyborów są dostępne 

do pobrania z www.solidarnosckatowice.pl 
z zakładki Dokumenty i druki wyborcze.

Regionalna Komisja Wyborcza zwraca się z apelem 

o nieodkładanie zebrań wyborczych na ostatnie 

miesiące, gdyż może spowodować to niemożność 

obsługi zebrania przez RKW.

Wybory należy zgłaszać w Biurach 
Terenowych ZR oraz u Jerzego Półtoraka
tel./fax 32 206 85 20; 
e-mail: ewidencja@solidarnosckatowice.pl

Wybory na kadencję 2014-2018
Komunikat

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2014 r.):   1.680,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w III kwartale 2013 r.):  3.809,81 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2013 r.):  831,15 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2013 r.):  831,15 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2013 r.):  637,92 zł

Stan faktyczny:
Pracodawca wypowiedział 
pracownikowi, który był za-
trudniony przez okres 5 lat na 
umowę o pracę zawartą na czas 
nieokreślony z zastosowaniem 
jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Pracownik 
zapytuje, czy pracodawca 
zastosował prawidłowy okres 
wypowiedzenia, a jeżeli nie, 
to jakie roszczenia w związku 
z tym mu przysługują?

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z Kodeksem pracy 
okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas nie-
określony jest uzależniony od 
okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy i wynosi:
1)  2 tygodnie, jeżeli pracow-

nik był zatrudniony krócej 
niż 6 miesięcy,

2)  1 miesiąc, jeżeli pracow-
nik był zatrudniony co 
najmniej 6 miesięcy,

3)  3 miesiące, jeżeli pra-
cownik był zatrudniony 
co najmniej 3 lata (art. 
36 § 1).

Kwestia zastosowania przez 
pracodawcę okresu wypo-
wiedzenia krótszego niż wy-
magany poruszona została 
w zapisie art. 49 Kodeksu 
pracy, który stanowi, że w 
razie zastosowania okresu 
wypowiedzenia krótszego 
niż wymagany, umowę o 
pracę rozwiązuje się z upły-
wem okresu wymaganego, 
a pracownikowi przysługu-
je wynagrodzenie do czasu 
rozwiązania umowy.

W myśl art. 49 Kodeksu 
pracy zastosowanie krótszego 
okresu wypowiedzenia powo-
duje rozwiązanie stosunku 
pracy z upływem wymagane-
go okresu. Przez wymagany 
okres wypowiedzenia należy 
rozumieć okresy wypowiedze-
nia ustawowe, i to zarówno 
w wymiarze podstawowym, 
jak i zmodyfi kowanym przez 
strony lub jedną z nich na 
zasadach przewidzianych w 
art. 36 i 361 Kodeksu pracy. 
Przez okresy wypowiedzenia, 
o których mowa w art. 49 Kp, 
trzeba jednak rozumieć także 

te okresy, które z mocy ukła-
dów zbiorowych pracy lub 
indywidualnych kontraktów 
zostały przez strony zmody-
fikowane, z zastrzeżeniem 
art. 18 Kp.

Niezależnie od postaci za-
stosowania krótszego okresu 
wypowiedzenia niż wymaga-
ny, art. 49 Kp przewiduje dwie 
sankcje takiego zachowania. 
Pierwszą z nich jest rozwią-
zanie umowy o pracę z upły-
wem okresu wymaganego. 
Oznacza to, że do tego czasu 
strony powinny wykonywać 
swoje obowiązki wynikające z 
nawiązanego stosunku pracy 
– pracownik świadczyć pracę 
umówionego rodzaju, a pra-
codawca zatrudniać pracow-
nika i wypłacać umówione 
wynagrodzenie. Jeśli jednak 
po upływie nieprawidłowo 
zastosowanego okresu wypo-
wiedzenia pracodawca nie do-
puszcza pracownika do pracy, 
w grę wchodzi druga sankcja 
– pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie do czasu roz-
wiązania umowy.

W orzecznictwie sądowym 
była też rozważana kwestia 
skutków naruszenia przez pra-
codawcę zarówno przepisów o 
wypowiadaniu umów o pracę, 
o których stanowi się w art. 45 
Kp, jak i zastosowania krótszego 
niż wymagany okresu wypowie-
dzenia. Sąd Najwyższy trafnie 
przyjął, że w takim przypadku 
przysługują pracownikowi rosz-
czenia przewidziane w art. 45 § 
1 Kp, które pozwalają na zakwe-
stionowanie dokonanego wypo-
wiedzenia, podczas gdy art. 49 
Kp nie daje takich możliwości. 
Nie stosuje się natomiast art. 45 
§ 2 Kp, chyba że przewidziane 
w tym przepisie odszkodowanie 
jest korzystniejsze od wyna-
grodzenia przewidzianego w 
art. 49 Kp. To ostatnie stwier-
dzenie bywa jednak słusznie 
kwestionowane i za bardziej 
przekonujące uznaje się, że 
w tej sytuacji pracownikowi 
powinno przysługiwać wyna-
grodzenie, o którym stanowi 
się w art. 49 Kp, niezależnie od 
odszkodowania przewidziane-
go w art. 45 § 2 Kp.

Zastosowanie przez pracodawcę okresu 
wypowiedzenia krótszego niż wymagany

Przepełnieni ogromnym smutkiem i żalem
żegnamy koleżankę i członka naszego Związku

śp.

ANNĘ KAMIŃSKĄ

Szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie i Przyjaciołom 
składają 

Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia, 
 Regionalna Sekcja Służby Zdrowia, 

Regionalna Sekcja Pracowników
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

ANNY KAMIŃSKIEJ
przewodniczącej Regionalnej Sekcji

Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Pogrążonej w żałobie

Rodzinie 
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Rodzinie i Przyjaciołom
śp.

ANNY KAMIŃSKIEJ
składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu.

Przepełnieni smutkiem w tych trudnych dniach
łączymy się z Wami.

Ania na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Członkowie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» CZY DONALDINHO OD-
RÓŻNIA alkomat od alkotestu? 
Gdzie jest słoik z pieniędzmi? 
To dwa najważniejsze pytania 
mijającego tygodnia. Głowią 
się nad tym rozmaici mądra-
le w studiach telewizyjnych 
i radiowych oraz na łamach 
prasy. Snują przypuszczenia, 
debatują. Ogólnie rzecz uj-
mując, biją pianę. My cenimy 
sobie swój czas, więc głowić 
się nie będziemy. Podajemy 
odpowiedzi. Po pierwsze, 
Donaldinho nie zajmuje się 
teraz pierdołami, bo jest w 
Dolomitach. Po drugie, słoik z 
pieniędzmi na pewno nie jest 
w Dolomitach. Już prędzej w 
Złotym Melonie.

» PODOBNO WŚRÓD PO-
STANOWIEŃ noworocz-
nych premiera znalazła się 
obietnica, że nic Polakom nie 
będzie obiecywał do końca II 
kwartału bieżącego roku. Nie 
wytrzymał. Chęć obiecywa-
nia była silniejsza od niego. 
Będzie obiecywał do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 
Przed wyjazdem w Dolomity 
obiecał m. in. likwidację umów 
śmieciowych. Czekamy na 
wyjaśnienia pani rzecznik, że 
premier miał na myśli usta-
wę o segregacji śmieci, a nie 
jakieś związkowe pomysły. 
Podobnie jak zapowiadając 
alkomaty w każdym aucie, 
miał na myśli alkotesty. 

» Z WIELKĄ PRZYJEM-
NOŚCIĄ przyglądaliśmy się 
szlachetnej rywalizacji Donal-
dinho i Kaczafi ego w wyścigu 
o tytuł: Tego, Kto Najmocniej 
Op..ł Camerona. Niezorien-
towanym wyjaśniamy, że 
Cameron to premier Wielkiej 
Brytfanii, który raczył z po-
gardą potraktować Polaków 
pracujących na Wyspach. Ale 
Donek i Jarek dali brytolowi 
bobu. Ale mu powiedzieli... 
Przez telefon. Piarowcy Donal-
da trąbią, że ich chlebodawca 
jest lepszy, bo napierał przez 
komórę, a Kaczor dawał ze 

stacjonarnego. Doradcy Ka-
czafi ego zastanawiają się, czy 
ujawnić, że jeszcze przed roz-
mową Kaczor wywalił Cam-
reona ze znajomych na fejsie. 
Chłopaki! Dajcie spokój! To 
jest naprawdę niepotrzebne. 
Wszak tajemnicą poliszynela 
jest, że tej telefonicznej rywali-
zacji Kaczafi ego z Donaldinho 
przyświecała olimpijska idea 
barona de Coubertin: Nie liczy 
się zwycięstwo, najważniejszy 
jest udział. 

» NIE MOŻEMY NIE WRÓ-
CIĆ W TYM WYDANIU 
wieści do wyczynu posła 
Solidarnej Polski. Tego, który 
podobno nie zapłacił pro-
stytutce za usługę, bo sobie 
nagle przypomniał, że zbie-
ra na łóżeczko i wózek dla 
potomka przygotowującego 
się do wyjścia na świat z łona 
małżonki posła. Podobno pan 
poseł padł ofi arą szantażu pani 
lekkich obyczajów, z którą 
spotkał się w hotelowym 
pokoiku pod Lublinem. Zare-
zerwował hotelowy kącik na 

nazwisko podane przez ową 
panią. Tam rzekomo doszło 
do zajęć gimnastycznych, 
które nagrali i sfotografowali 
znajomi wuefi ści owej pani 
i które posłużyły do szanta-
żu. I podobno nie byłoby o 
czym gadać, gdyby nie ten 
brak doświadczenia posła 
stosunkowo nowego ugrupo-
wania. Gdy razem już z ową 
kobieciną lekkich obyczajów 
wykonali po 60 przysiadów 
i 30 pompek, on zapytał: Jak 
było? To ją tak wkurzyło, że 
wpisała mu do dzienniczka 
uwagę za brak stroju. 

» FAJNA BYŁABY POIN-
TA, ale postanowiliśmy ją 
poprawić, dlatego kontynu-
ujemy. Jak doniosła prasa, za 
nocleg posła w tym pokoju 
ćwiczeń zapłaciła Kancelaria 
Sejmu. Poseł przedstawił fak-
turę i otrzymał zwrot kosztów. 
Śmieszne? Prawda? 

» OBSERWUJĄC WYCZY-
NY PANA POSŁA, staraliśmy 
się znaleźć jakieś okoliczności 

łagodzące i znaleźliśmy. Pan 
Szeliga jest członkiem dwóch 
sejmowych komisji – Komisji 
Infrastruktury, gdzie udziela 
się również w podkomisji ds. 
drogownictwa oraz Komisji Po-
lityki Społecznej i Rodziny. 
Postanowił połączyć obie dzie-
dziny, aby w ramach badań 
terenowych sprawdzić, czy 
można uzyskać tzw. efekt sy-
nergii. I udało się. Dowiódł, że 
ojciec rodziny może dokonać 
czynności prokreacyjnych z 
tirówką. 
 
» WIEMY, ŻE BARDZIEJ 
NIŻ BADANIA posła Sze-
ligi nurtuje Was odpowiedź 
na pytanie, gdzie jest słoik z 
pieniędzmi. Gospodzki łaził 
po swoim biurku, ale nic nie 
znalazł. Za to Podróżny zna-
lazł pod biurkiem. Niestety 
pusty. Po krótkim śledztwie 
okazało się, że słoik zostawił 
tam nasz kolega, który wra-
cając Warszawy do rodziców 
wstąpił w gościnne progi na-
szej redakcji.

PODRÓŻNY &GOSPODZKI

Przychodzi kobieta do aptekarza 
i mówi:
– Poproszę trutkę.
– A po co?
– Chcę otruć męża!
– Nawet jeśli panią zdradza dla 
innej nie mogę pozwolić, żeby 
pani go otruła!
Wtedy kobieta pokazuje zdjęcie 
jej męża kochającego się z żoną 
aptekarza.
Wtedy aptekarz mówi:
– Nie wiedziałem, że ma pani 
receptę.

***
Na spacerze:
– Czy to prawda kochanie, że płazy 
nie myślą?
– Tak żabciu.

***
Wściekła żona wita w drzwiach 
męża, uwalanego szminką, cuch-
nącego alkoholem:
– Mam nadzieję, że masz jakiś dobry 

powód, by zjawiać się w takim sta-
nie o szóstej nad ranem?
– No śniadanie, ma się rozu-
mieć.

***
– Zgodziłabyś się wyjść za idiotę, 
gdyby miał dobry samochód?
– Sama nie wiem… Twoja propo-
zycja trochę mnie zaskoczyła.

***
Żona pyta męża:
– Kochanie, jakie kobiety podo-
bają Ci się najbardziej, piękne 
czy mądre?
Mąż odpowiada:
– Ani takie, ani takie, Ty mi się 
najbardziej podobasz.

***
Dlaczego twoja żona jest cała w 
siniakach?
– A bo się smaruje na noc żelami, 
kremami, maściami, tonikami...
– I od tego jest cała w siniakach?
– No! Z łóżka się ześlizguje.

Rozmowa w pracy:
– Moja żona jest cudowna. Wie-
czorem, gdy wracam z pracy, ona 
całuje mnie, pomaga się rozebrać, 
zdejmuje mi buty, zakłada kapcie 
i gumowe rękawiczki.
– A po co gumowe rękawiczki?
– Żeby wygodniej się myło na-
czynia.

***
Żona pyta męża:
– Kochanie, a jakbym była niewi-
doma, to kochałbyś mnie?
– Tak.
– A jakbym była kulawa, to ko-
chałbyś mnie?
– Tak.
A gdybym była niema, to kochał-
byś mnie?
– Wtedy bym oszalał z miłości.

***
Przychodzi chłop do lekarza. Lekarz 
prowadzi z nim wywiad i pyta:
– Pracuje pan?

– Tak – odpowiada chłop.
– A pije pan?
Chłop się chwilę zastanawia i 
odpowiada;
– A niech tam, nalej pan.

***
Kowalski opowiada kolegom:
– Wczoraj jak wróciłem z roboty, 
to się tak pokłóciłem z żoną, jak 
jeszcze chyba nigdy!!!
– I co?! I co?!
– Przyszła do mnie na kolanach!!
– Taaaaak?!!! i co powiedziała?!
– Wyłaź spod łóżka, tchórzu!

***
– Mamo, czy ja jestem adopto-
wany? 
– Byłeś. 
– Jak to byłem? 
– No byłeś, ale cię oddali. 

***
Z pamiętnika starej panny... „Czasa-
mi golę tylko jedną nogę, żeby mieć 
wrażenie, że śpię z mężczyzną.”

ROZBAWIŁO nas to
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