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Jarosław Grzesik: Podstawą programu 
powinna być poprawa sprzedaży, 
inwestycje we wzbogacanie węgla
i ekspansja na nowe rynki. » STRONA 3

Halina Cierpiał: Ludzie obawiają się, 
że nie dostaną się do lekarza i ustawiają 
się w kilku, a nawet kilkunastu 
kolejkach równocześnie. » STRONA 5

PUBLICYSTYKA

W Polsce rośnie liczba fi rm, 
w których coraz częściej 
jakość i ilość pracy nie prze-
kłada się na pozytywną 
ocenę pracownika, a służy 
jedynie utrzymaniu zatrud-
nienia. Dlatego tempo pracy 

niebezpiecznie rośnie, przede 
wszystkim w zakładach, reali-
zujących politykę ograniczania 
zatrudnienia. Pracownicy za 
wszelką cenę usiłują za nim na-
dążać, z obawy o swoje miejsca 
pracy. W tym wyścigu zapo-

minają, że czeka ich praca do 
67 roku życia. – Nasze tempo 
pracy jest mordercze. Kto nie 
nadąża zostaje zwolniony – 
mówi Beata Lis, przewodniczą-
ca Solidarności w dąbrowskim 
Realu. » STRONA 5

Zabójcze tempo pracy
Komisja Krajowa NSZZ So-
lidarność zadecydowała o 
rozpoczęciu długofalowej 
akcji protestacyjnej prze-
ciwko łamaniu praw pra-
cowniczych w sieci Lidl Pol-
ska. Pierwszym etapem akcji 

jest apel do członków związku o 
bojkot sieci Lidl przez cały luty. 
Jednocześnie KK zapowiedziała, 
że rozpatrzy skierowanie skargi 
na działania zarządu Lidla do 
instytucji międzynarodowych. 
– W bojkocie chodzi przede 

wszystkim o to, aby pokazać, że 
pracownicy Lidla mają wsparcie 
całego związku. To pierwsza, 
ale na pewno nie ostatnia faza 
tego protestu – mówi Alfred 
Bujara, szef handlowej Solidar-
ności. » STRONA 4

HANDEL

Akcja protestacyjna w Lidlu

W
brew zapo-
wiedziom ów-
czesnej mini-
ster zdrowia 
ta ustawa nie 

poprawiła sytuacji w ochronie 
zdrowia, a jedynie otworzyła 
drogę prywatnym inwestorom, 
nierzadko powiązanym z rzą-
dzącą koalicją, do przejmowa-
nia szpitali samorządowych 
za przysłowiową złotówkę – 
ocenia Halina Cierpiał, prze-
wodnicząca Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność.

CBA w Mysłowicach
29 stycznia rzecznik prasowy 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego Jacek Dobrzyński 
poinformował o rozpoczęciu 
kontroli dokumentów doty-
czących sprzedaży przez my-
słowicki samorząd udziałów 
w dawnym szpitalu nr 1. W 
2009 roku placówka została 
przekształcona w samorzą-
dową spółkę Mysłowickie 
Centrum Zdrowia. W ubie-
głym roku udziały w MCZ za 
zaledwie 135 tys. zł odkupiło 
od miasta Mysłowickie Kon-
sorcjum Medyczne powiązane 
z samorządowcami Platformy 
Obywatelskiej: Kajetanem 
Gornigiem, radnym miejskim 
z Gliwic, pełniącym również 
funkcję prezesa Mysłowickie-
go Konsorcjum Medycznego 
oraz Joanną Charchułą, radną 
z Mysłowic, zasiadającą w 
miejskiej Komisji Polityki 
Społecznej i Zdrowia. – O 
zamiarze zbycia udziałów 
władze miasta informowa-
ły już wiele miesięcy temu 

i sukcesywnie do niego do-
prowadziły – mówi Ewa Fica, 
do października ubiegłego 
roku dyrektor szpitala nr 2 
w Mysłowicach. Podkreśla, 
że podejmując uchwałę o 
sprzedaży udziałów, radni 
nie podali ceny wywoławczej. 
– O ich wykupienie starała 
się jeszcze jedna firma, ale 
ostatecznie zrezygnowała – 
dodaje Fica.

Uzasadniając decyzję o 
sprzedaży udziałów, władze 
Mysłowic argumentują, że 
placówka była zadłużona, a 
miasto w dalszym ciągu po-
zostaje właścicielem gruntów i 
budynków, które Mysłowickie 

Konsorcjum Medyczne będzie 
dzierżawiło. – Kto będzie po-
nosił koszty remontów tych 
budynków, np. przeciekające-
go dachu, samorząd czy nowy 
właściciel? – pyta Ewa Fica.

Miesięczny koszt dzierżawy 
wynosi zaledwie 20 tys. zł, a 
szpital ma kontrakt z Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
wart 7 mln zł. Nowy właści-
ciel zobowiązał się do spłaty 
2,8 mln zł zobowiązań spółki. 
– Rachunek jest prosty. Pienią-
dze, które zostaną po spłacie 
długów, pozwolą tej placówce 
spokojnie funkcjonować i przy-
nosić zyski – ocenia Ewa Fica. 
Jej zdaniem w tej całej sprawie 

najbardziej bulwersujące jest 
to, że w ciągu ostatnich lat 
miasto częściowo oddłużyło 
szpital, pompując w niego 
publiczne pieniądze, a następ-
nie pozwoliło na zwiększenie 
zadłużenia. –  Na koniec zaś 
osobom, które nieudolnie za-
rządzały spółką samorządową 
i generowały długi, pozwolono 
na zakup udziałów – dodaje. 
Zwraca też uwagę, że udzia-
ły szpitala zostały sprzedane 
już po podpisaniu kontraktu 
z NFZ. – Gdyby stało się to 
wcześniej, to NFZ musiałby 
sprawdzić, czy nowy podmiot 
spełnia wszystkie warunki 
niezbędne do świadczenia 

usług medycznych – zauważa 
Ewa Fica. 

Co dalej ze szpitalem w Tychach?
W dalszym ciągu nie wiadomo 
jaka przyszłość czeka dawny Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny 
nr 1 im. prof. Gasińskiego w Ty-
chach. Ze względu na ogromne 
długi, kontrakt i zarządzanie 
tym szpitalem decyzją radnych 
sejmiku wojewódzkiego w maju 
ubiegłego roku przejęła spółka 
Megrez. Jest to spółka w 100 
proc. należąca do samorządu 
województwa śląskiego. W 
grudniu marszałek Mirosław 
Sekuła poinformował, że za-
rząd województwa zamierza 
sprzedać udziały w Megrezie. 
Zaznaczył też, że przejęcia spółki 
nie biorą pod uwagę ani Tychy, 
ani władze powiatu bieruńsko-
lędzińskiego. Dodał natomiast, 
że są nią zainteresowane „grupy 
biznesowe działające na rynku 
usług medycznych”. Zadłuże-
nie tyskiego szpitala sięgało 68 
mln zł. Pod koniec ubiegłego 
roku województwo spłaciło 
ok. 35 mln zł.

W tej chwili w Mergezie 
funkcjonuje 13 oddziałów 
szpitalnych m.in. geriatrycz-

ny, neurologiczny i chirurgii 
rekonstrukcji narządów ruchu, 
kilka poradni specjalistycznych 
oraz m.in. zakład diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiolo-
gicznej oraz zakład diagno-
styki obrazowej.

Zostały tylko mury
Pod koniec ubiegłego roku 
szpital w Blachowni przestał 
przyjmować pacjentów. Kilka 
tygodni wcześniej wygasła 
pięcioletnia umowa, którą 
starostwo podpisało na dzier-
żawę tej placówki. 1 grudnia 
przyszedł nowy dzierżawca, 
ale nie może świadczyć usług 
medycznych. – Poprzedni 
dzierżawca zabrał sprzęt i 
łóżka. W część tego sprzętu 
zainwestował, a część odkupił 
od starostwa za stosunkowo 
niewielkie pieniądze. Nowy 
ajent rozpoczął już remonty, 
próbuje zakupić sprzęt, ale 
NFZ zapowiedział, że nie pod-
pisze kontraktu ze szpitalem 
na 2014 rok – mówi Tomasz 
Ziółkowski, przewodniczą-
cy Sekcji Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność Regionu 
Częstochowskiego. O możli-
wości popełnienia przestęp-
stwa przez władze powiatu, 
których obowiązkiem było 
zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do usług medycznych, 
związkowcy zawiadomili pro-
kuraturę. W dramatycznej sy-
tuacji znalazł się też personel 
placówki. – Nowy dzierżaw-
ca podpisał z pracownikami 
umowy na czas określony, 
które wygasną w 2014 roku 
– dodaje Ziółkowski.

AGNIESZKA KONIECZNY

W lipcu miną trzy lata od wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, forsowanej przez byłą szefową resortu zdrowia 
Ewę Kopacz. Sztandarowym założeniem reformy miało być przekształcanie zadłużonych publicznych szpitali 
w spółki prawa handlowego. 

SZPITAL TANIO SPRZEDAM

CBA bada okoliczności sprzedaży przez samorząd miasta udziałów w dawnym szpitalu nr 1 w Mysłowicach

Ustawa otworzyła drogę 
prywatnym inwestorom, 
nierzadko powiązanym 
z rządzącą koalicją, do 
przejmowania szpitali 
samorządowych 
za przysłowiową 
złotówkę.
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P
raca organiczna lub praca u podstaw. 
Niektórzy pamiętają te sformuło-
wania jeszcze z podstawówki, tej 

sprzed epoki gimbusów. Różnie zapa-
miętali. Jednym kojarzy się z nazwiskami 
Orzeszkowa lub Konopnicka. Innym z 
wyciskającymi łzy nowelami o biednych 
Antkach, Jankach, Rozalkach wkładanych 
na trzy zdrowaśki do pieca, dzieciach z 
suteryn i piwnicznych izb.

Ujmując, a w każdym razie starając się 
ująć rzecz współcześnie i kłaniając się ro-
zumieniu potocznemu, praca organiczna 
to było takie: „Róbmy swoje”. Róbmy to, 
jak powiedziałby pewien holenderski se-
lekcjoner polskiej sbornej: „Step by step”, 
czyli krok po kroku. I druga ważna sprawa, 
u źródeł pracy organicznej leży założenie, 
że społeczeństwo jest jednym organizmem 
i wszystkie jego części muszą być zdrowe, 
współpracować, aby całość dobrze funk-
cjonowała, czyli przekładając na dzisiejszy 
język potoczny: „Wszyscy jedziemy na 
tym samym wózku”.

Wrażenie, że niniejszy felieton pisze ka-
znodzieja z belfra rodem, nie jest bezpod-
stawne. Ale pisanie o rzeczach oczywistych, 
o których oczywistości zapomnieliśmy, 
wymusza taki styl. W ten mało przystęp-
ny sposób chcę przypomnieć założenia 
strategii, jaką przyjęły elity nieistniejącego 
na mapach państwa, aby to państwo miało 
szansę się odrodzić. Należy codziennie robić 
swoje, budować podstawy współdziałania 
i czekać na realną szansę spełnienia marze-
nia. Rosja, Prusy, Austria, zwana później 
Austro-Węgrami, miały Polskę w garści, 
a garście to były mocne. Francuzi czy 
Brytole mieli Polskę w innej części ciała. 
Normalka. Interesy naszych bliższych i 
dalszych sąsiadów są interesami naszych 
bliższych i dalszych sąsiadów. Twój sąsiad z 
blokowiska, podmiejskiego domkowiska i 
jakiegokolwiek innego ludzkiego skupiska 
ma podobne motywacje jak państwowy 
sąsiad zza Odry czy też ten znad Sekwany, 

Tamizy i ten zza Buga. Tu nie ma cudów. To 
są proste zależności. Większy, liczniejszy, 
współdziałający, solidarny wewnętrznie 
wygrywa. Historia zna co prawda przy-
padki, że nieliczni, ale odważni odnosili 
zwycięstwa z większymi. Nawet nieczy-
tający Biblii wiedzą, że nieduży Dawid 
sznajdrem z izraelskiego Bumaru załatwił 
olbrzymiego Goliata. Ale bez organicznej 
pracy i bez kolejnych zwycięstw triumf 
Dawida miałyby wydźwięk wyłącznie 
piarowy. Skończyłoby się na odliczaniu 
kolejnych rocznic skutecznego trzepnięcia 
kamieniem w głowę Filistyna. Takim remi-
sem na Wembley czczonym przez kolejne 
pokolenia piłkarskich komentatorów. 

Snuję ten felieton i sam się dziwię, jakie 
to snucie przynosi owoce. Syn mnie do 
tego tematu nakłonił, a właściwe seria 
pytań, jakie zadał mi w porannym amoku 
pośpiesznych przygotowań do wyjścia do 
szkoły. Jakąś książkę historyczną dzień 
wcześniej przeglądał. Najpierw pytał o 
Grunwald, potem o Marię Skłodowską
-Curie. Jakoś na zabory zeszło. Nie wie-
działem, jak maluchowi wytłumaczyć, że 
ponad 100 lat temu Polski na mapach nie 
było. Próbowałem po belfersku klarować, 
że były takie trzy kraje, które nam nasz 
kraj zabrały. Wymieniłem, że to Rosja, Au-
stria i Prusy, na które dziś, synu, mówi się 
Niemcy. A on, trochę ze zdziwieniem, tro-
chę ze złością pragnącego odwetu dziecka 
zapytał: To dlaczego my tato Bundesligę 
oglądamy!? I jak tu młodemu uczciwie, 
szczerze i mądrze na takie pytanie od-
powiedzieć? Tym bardziej że tłumacząc 
z niemieckiego Borussia to Prusy. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Nawet nieczytający Biblii wiedzą, 
że nieduży Dawid sznajdrem 
z izraelskiego Bumaru 
załatwił olbrzymiego Goliata.

LICZBA tygodnia

3300
ponad tylu pracowników oświaty było 
zarejestrowanych pod koniec grudnia w 
powiatowych urzędach pracy województwa 
śląskiego – poinformował Wojewódzki 
Urząd Pracy w Katowicach. Największą 
grupę stanowią pedagodzy szkolni. W PUP-
ach zarejestrowanych było aż 1049 osób 
o tej specjalizacji. W grudniu w naszym 
województwie bez pracy było też 244 
anglistów, 213 nauczycieli wychowania 
fi zycznego oraz 209 polonistów. 
Co gorsza, jak wynika z danych 
Śląskiego Kuratorium Oświaty, w naszym 
województwie wstępnie zaplanowano 
likwidację kolejnych 51 szkół. 37 spośród 
nich to licea profi lowane, zamykane w 
wyniku nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty. Pozostałych 14, w tym 2 gimnazja 
i 7 liceów ogólnokształcących, ma przestać 
istnieć z powodu braku naboru oraz niżu 
demografi cznego.
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Ustawa o Lasach Państwowych
do Trybunału Konstytucyjnego?
» PRZYSZŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Lasy Państwowe było 
tematem spotkania leśników z NSZZ Solidarność z przedstawi-
cielami Kancelarii Prezydenta RP, które odbyło się 31 stycz-
nia. Członkowie Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność przekazali 
pismo do prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym 
opisali, jakie zagrożenia niesie ze sobą znowelizowana usta-
wa o Lasach Państwowych. Przedstawili też swoje wątpliwości, 
co do zgodności z prawem zapisów nowej ustawy. – Czekamy 
na odpowiedź z Biura Prawnego Prezydenta RP. Otrzymaliśmy 
zapewnienie, że jeśli zarzuty przez nas przedstawione zostaną 
potwierdzone przez prawników prezydenckich, ustawa zostanie 
skierowana do Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Zbi-
gniew Kuszlewicz, przewodniczący KSZNOŚiL. Przedstawiciele 
Krajowego Sekretariatu są jednak zwolennikami innego rozwią-
zania. Chcą, aby dokument wrócił ponownie do prac w Sejmie. 
Nowelizacja ustawy o lasach zakłada przekazanie do budżetu 
państwa jednorazowego podatku w wysokości 1,6 mld zł oraz 
2 proc. przychodów przedsięborstwa rocznie, czyli od 100 do 
150 mln zł. Do tej pory Lasy Państwowe zobowiązane były od-
prowadzać ponad 1 mld zł podatku rocznie. W ocenie związ-
kowców realizacja polityki rządu wobec Lasów Państwowych 
może doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa i do desta-
bilizacji gospodarki leśnej w kraju.

Trwają protesty rolników
w Zachodniopomorskiem
» KOMITET PROTESTACYJNY Rolników Indywidualnych 
Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o rozpo-
częciu 7 lutego czynnej akcji protestacyjnej pod Delegaturą 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. 
Od 14 stycznia rolnicy okupują siedzibę Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych w Szczecinie. Protestujący domagają się realizacji 
postulatów związanych m.in, z zapobieganiem nieprawidło-
wościom przy obrocie ziemią rolną i nadmiernej koncentracji 
gruntów, kwestią dopłat, możliwością handlu przetworami z 
gospodarstw rolniczych czy wprowadzeniem zakazu produkcji 
i handlu produktami GMO. Żądają rozmów z ministrem rolni-
ctwa i prezesem Agencji. 
Na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu Rada Krajowa NSZZ 
Solidarność Rolników Indywidualnych zobowiązała członków 
związku wszystkich szczebli do aktywnego i czynnego wsparcia 
na swoim terenie protestów rolniczych. Zdecydowano, że NSZZ 
Solidarność RI czynnie włączy się w akcję zbierania podpisów 
pod wnioskiem o poddanie pod referendum ogólnokrajowe 
sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe i i renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie 
wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce. 

NA PODST. KOMUNIKATÓW DIKK, NY

WIEŚCI z kraju

Pracownicy nie są ciemną masą
Z sondażu IBRiS Homo Homini dla „Rzecz-
pospolitej” wynika, że ponad 60 proc. 
ankietowanych popiera odprowadzanie 
składek emerytalnych od umów-zleceń i 
umów o dzieło. Nawet gdyby oznaczało 
to niższą wypłatę na rękę. Czy taki wynik 
jest dla Pana zaskoczeniem?

– Nie. System emerytalny, który obec-
nie obowiązuje, zakłada w jakiejś mierze 
zdolność ludzi do samodzielnego oszczę-
dzania na emeryturę. Temu miał służyć 
tzw. trzeci fi lar. Niestety przy wysokości 
naszych dochodów takie samodzielne 
oszczędzanie okazało się niewykonalne. 
Jeżeli dodatkowo jedyna dostępna praca, 
to taka, która nie wiąże się z odprowadza-
niem jakichkolwiek składek na przyszłą 
emeryturę, to wynik tego sondażu nie 
może dziwić. On pokazuje także, rosnącą 
świadomość wśród pracowników i z tego 
należy się cieszyć. 
Do tej pory część polityków i ekonomi-
stów twierdziło, że na oskładkowanie 
„umów śmieciowych” nie zgodzą się 
sami pracownicy, gdyż takie umowy są 
dla nich korzystne. Sondaż Homo Homini 
zadaje kłam tej tezie...

– Należy unikać wyrażania takich 
sądów za pracowników. To nie jest tak, 
że pracownicy są ciemną masą, która żyje 
z dnia na dzień, chce tylko jak najwięcej 
pieniędzy do ręki i niczego nie planuje. 
Na rynku pracy, który w tej chwili mamy, 
to pracodawcy dyktują warunki i wybie-
rają formy zatrudnienia, które są dla nich 
najkorzystniejsze. Pracownik często ma w 
tej kwestii niewiele do powiedzenia.
Organizacje pracodawców twierdzą, że 
oskładkowanie umów cywilnoprawnych 
spowoduje wzrost bezrobocia. Czy taka pro-
sta zależność rzeczywiście występuje?

– Ja bym tak tego nie upraszczał. Praco-
dawcy często mówią także o naukowcach, 
że nie prowadzimy fi rm i nie wiemy, ile 
różnych obciążeń się z tym wiąże, więc 

łatwo jest nam się wypowiadać. Rzeczy-
wiście trzeba mieć wielki szacunek dla 
przedsiębiorców, bo to oni podejmują 
ten trud, oni tworzą miejsca pracy. Jed-
nak pracodawcy, co oczywiste, bronią 
przede wszystkim swoich interesów. 
Dlatego myślę, że niektóre wypowiedzi 
w tej sprawie są nieco na wyrost, żeby 
później było z czego ustąpić.
W styczniu premier Donald Tusk ogło-
sił „zakończenie ery śmieciówek”. Czy 
myśli Pan, że ta zapowiedź doczeka się 
realizacji?

– Z obietnicami polityków zawsze 
wiąże się spore ryzyko, zwłaszcza w 
naszej rzeczywistości publicznej. Rzuca 
się się dużo haseł, z których potem nie-
wiele wynika. Także w tym przypadku 
wydaje się, że politycy sami z siebie nie 
są zbyt konsekwentni. Pytanie brzmi, 
jak silne będą grupy społeczne czy lobby 
zaangażowane w ten problem. Umowy 
śmieciowe na pewno staną się elemen-
tem rozgrywki pomiędzy pracodawcami 
i pracobiorcami. Myślę, że politycy pójdą 
w tę stronę, która będzie silniejsza.

ŁK

Sondaż pokazuje rosnącą 
świadomość wśród 
pracowników i z tego 
należy się cieszyć.

CZTERY pytania
dr Piotr Broda-Wysocki, Instytut Politologii Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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W 
czwartek 6 
lutego związ-
kowcy spot-
kają się z za-
rządem, aby 

wypracować porozumienie w 
sprawie programu restruktury-
zacji. – Wznowienie negocjacji 
jest tym, o co nam chodziło. 
Miejmy nadzieję, że tym razem 
uda się osiągnąć kompromis 
– mówi Jarosław Grzesik, szef 
górniczej Solidarności.

Na decyzję Rady Nadzor-
czej w siedzibie spółki przez 
kilka godzin oczekiwało ok. 
300 górników. W przypadku, 
gdyby RN przyjęła program w 
wersji zaproponowanej przez 
zarząd, uczestnicy akcji byli 
zdecydowani na kontynuo-
wanie okupacji budynku. Ak-
ceptacja programu przez Radę 
Nadzorczą, zgodnie z proce-
durami rozpoczęłaby proces 
wprowadzania zapisów tego 
dokumentu w życie. – Późnym 
wieczorem ludzie wrócili do 
swoich domów i będą czekać 
na wynik czwartkowych roz-
mów. Pracownicy Kompanii 
Węglowej doskonale wiedzą, że 
wdrożenie programu restruk-
turyzacji w tej wersji oznacza-
łoby powolne zwijanie spółki 
i utratę miejsc pracy. Na to nie 
ma i nie będzie naszej zgody 
– podkreśla Grzesik.

Zgodnie z wcześniejszy-
mi ustaleniami, przed roz-
poczęciem posiedzenia Rady 
Nadzorczej jej członkowie 
spotkali się z przedstawicie-
lami kompanijnych central 
związkowych i wysłuchali 
opinii związkowców na temat 

programu restrukturyzacji. 
– Problemem Kompanii Wę-
glowej nie są zbyt wysokie 
koszty i ich ograniczenie, ale 
brak przychodów i na tym 
założeniu powinna opierać 
się restrukturyzacja spółki. 
Program opracowany przez 
zarząd szedł w odwrotnym kie-

runku i skupiał się wyłącznie 
na cięciu kosztów – zaznacza 
przewodniczący.

Zdaniem strony związkowej 
podstawą programu powin-
na być poprawa sprzedaży, 
inwestycje we wzbogacanie 
węgla w zakładach przerób-
ki mechanicznej oraz przede 

wszystkim ekspansja na nowe 
rynki. – Zwróciliśmy też uwagę, 
że dobrym wyjściem byłoby 
uzgodnienie dodatkowych 
elementów pozwalających 
fi rmie „złapać oddech”. Takim 
rozwiązaniem mogłoby być 
np. odroczenie spłaty zobo-
wiązań po byłych spółkach 

węglowych na rzecz Skarbu 
Państwa – dodaje Grzesik.

Zarząd Kompanii Węglowej 
przyjął program restrukturyzacji 
spółki 24 stycznia mimo braku 
porozumienia w tej sprawie ze 
stroną społeczną. Wśród zapi-
sów tego dokumentu znalazł 
się m.in. zamiar zwolnienia 

884 pracowników admini-
stracji spółki oraz sprzedaż 
kopalni Knurów-Szczygłowice 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
Pozostałe kopalnie należą-
ce do Kompanii Węglowej 
miałyby być łączone między 
sobą, poza KWK Ziemowit i 
KWK Bolesław Śmiały, które 
nadal funkcjonowałyby jako 
samodzielne byty.

Tego samego dnia przed-
stawiciele wszystkich central 
związkowych działających 
w KW przedstawili wspól-
ny projekt porozumienia w 
sprawie spornych zapisów 
programu. Zakłada on m.in. 
odstąpienie od masowych 
redukcji zatrudnienia wśród 
pracowników administracji 
spółki, w zamian za zawiesze-
nie wypłaty tzw. 14-tej pensji 
dla tej grupy zawodowej na 
3 lata oraz wycofanie się za-
rządu z planów dotyczących 
łączenia kopalń. Zamiast tego 
pracownicy mogliby być po 
uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi przenoszeni 
pomiędzy kopalniami, jednak 
wyłącznie między tymi, które 
według pierwotnych założeń 
miały ulec połączeniu.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Na 6 lutego związki zawodowe i zarząd Kompanii Węglowej zaplanowały wznowienie negocjacji na temat 
zapisów programu restrukturyzacji spółki na lata 2014-2020. Obradująca 31 stycznia Rada Nadzorcza KW przełożyła 
podjęcie decyzji w sprawie programu na następne posiedzenie, które odbędzie się najprawdopodobniej za dwa tygodnie.

Wznowienie negocjacji w Kompanii

Na decyzję Rady Nadzorczej w siedzibie spółki oczekiwało ok. 300 górników

Podstawą programu 
powinna być poprawa 
sprzedaży, inwestycje 
we wzbogacanie węgla, 
a przede wszystkim 
ekspansja na nowe 
rynki.

Śląski Oddział Wojewódz-
ki Narodowego Fundu-
szu Zdrowia poinformo-
wał o przedłużeniu do 
końca lutego kontraktu 
na leczenie pacjentów 
prywatnej klinice Euro-
Medic Medical Center w 
Katowicach.

Szpital w dalszym ciągu 
będzie mógł świadczyć 
usługi na oddziałach: kar-
diologia, kardiochirurgia, 
chirurgia ogólna, chirurgia 
naczyniowa, ortopedia oraz 
traumatologia. – Klinika 
normalnie pracuje, przyj-
mujemy pacjentów. Mamy 
nadzieję, że centrala NFZ 
pozytywnie odpowie na 
naszą kolejną prośbę o 
rozpatrzenie zażalenia na 
decyzję śląskiego oddziału 
NFZ w sprawie wypowie-
dzenia kontraktu – mówi 
dr Jan Borzymowski, prze-
wodniczący Tymczasowej 

Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność w EuroMedic 
Medical Center.

31 stycznia kilkudziesię-
ciu pracowników placówki 
pojechało do Warszawy, 

by zabiegać o spotkanie z 
kierownictwem Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 
Ich przedstawicieli przy-
jęli zastępcy prezesa NFZ 
Zbigniew Treter i Wiesła-
wa Kłos. Pracownicy kli-
niki złożyli też petycję w 
Kancelarii Premiera oraz 
w siedzibie Ministerstwa 
Zdrowia.

EuroMedic miał kon-
trakt z NFZ podpisany 
na trzy lata. Jednak we 
wrześniu 2013 roku, po 
dwóch latach obowią-
zywania umowy, NFZ 
ją wypowiedział, nie po-
dając przyczyny. Kon-
trakt wygasał z końcem 
ubiegłego roku, jednak 
po protestach pracow-
ników kliniki okres jego 
wypowiedzenia został 
przedłużony do końca 
stycznia.

AGA

Solidarność z Yazaki Automotive Products 
Poland uzgodniła z dyrekcją zakładu, że 
pracownicy, którzy zdecydują się w lutym 
na pracę w soboty, otrzymają dodatkowe 
wynagrodzenie. 

– Propozycja zwiększenia wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym wyszła od szefostwa naszej 
spółki. Ma to związek z planowanym zwiększeniem 
produkcji w tym miesiącu. Za pracę w dniu wolnym 
pracownicy otrzymują podwójne stawki. W myśl pod-
jętych uzgodnień dodatkowo otrzymają jeszcze 80 zł 
brutto za każdą przepracowaną sobotę – informuje 
Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności 
w Yazaki Automotive Products Poland

Miniony 2013 rok pod względem płacowym był bar-
dzo dobry dla załogi mikołowskiego zakładu. W sierpniu 
po trwającym pół roku sporze zbiorowym i referendum 
strajkowym podpisano porozumienie płacowe w spółce. 
Dzięki temu w styczniu 2014 roku miesięczne wyna-
grodzenie pracowników realnie wzrosło, w stosunku 
do stycznia 2013 roku nawet o 14 proc. 

Spółka Yazaki Automotive Products Poland w 
Mikołowie, której właścicielem jest japoński kon-
cern Yazaki, zajmuje się produkcją samochodowych 
wiązek elektrycznych. Zakład zatrudnia blisko 2000 
pracowników.

NY

Dodatkowe wynagrodzenie
za pracę w sobotyKontrakt przedłużony o kolejny miesiąc

Nie wiadomo, jak NFZ zachowa się za miesiąc

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Szef śląskiego NFZ 
Grzegorz Nowak 
zwolnił dyscyplinar-
nie ze stanowiska wi-
cedyrektora ds. me-
dycznych Grzegorza 
Zagórnego. Stanowisko 
straciła również wicedy-
rektor ds. ekonomiczno
-fi nansowych Dorota 
Suchy, która otrzymała 
trzymiesięczne wypo-
wiedzenie bez obowiąz-
ku świadczenia pracy. 
Te zwolnienia Grzegorz 
Nowak argumentował 
utratą zaufania. Nieofi -
cjalnie mówi się jednak, 
ze powodem zwolnienia 
Zagórnego było przedłu-
żenie przez niego kon-
traktu dla Euromedic o 
kolejny miesiąc, co miał 
zrobić pod nieobecność 
w siedzibie śląskiego 
NFZ dyrektora Nowaka.
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O
publikowany w 
ubiegłym tygo-
dniu raport GUS 
pt. „Warunki życia 
rodzin w Polsce” 

wskazuje, że w naszym kraju 
nie dojada ponad pół miliona 
dzieci, bo co trzecie z nich rodzi 
się biedzie. Z badań wynika, 
że sporadycznie jedzą owoce, 
warzywa, mięso i ryby. Ich 
rodziców nie stać na zakup 
tych produktów. – Bardzo 
czarno widzę przyszłość tych 
dzieci, jeśli państwo nie wy-
ciągnie do nich ręki. To jego 
obowiązek, bo przecież to one 
będą w przyszłości decydować 
o tym, co się będzie w kraju 
działo – podkreśla dr Krystyna 
Faliszek, socjolog z Uniwersy-
tetu Śląskiego.

Oszczędzanie na najbiedniejszych
Przyjęte w cywilizowanym 
świecie standardy rządzenia 
państwem nakazują, by polity-
ka prorodzinna i ochrona dzieci 
były priorytetem. Tymczasem 
wysoka liczba dzieci niedoży-
wionych oraz wciąż ograniczany 
przepisami prawa system opieki 
społecznej, są jaskrawymi przy-
kładami totalnego lekceważenia 
polityki prorodzinnej i braku 
zainteresowania rządu losem 
najmłodszych i najsłabszych. 
Politycy przekonują, że rządo-
wa pomoc dla rodzin ubogich 
jest adekwatna do ich potrzeb. 
A tak naprawdę instytucje po-
mocy społecznej, wykonujące 
wyznaczone im zadania zgodnie 
z narzuconymi odgórnie przepi-
sami, nie są w stanie rozwiązać 
problemu biedy i niedożywie-
nia dzieci w Polsce. – Nasza 

pomoc jest wciąż ograniczana. 
W ostatnim czasie została jeszcze 
mocniej obwarowana przez for-
malne mechanizmy, określające 
miesięczne dochody na członka 

rodziny. Otrzymują ją tylko te 
rodziny, w których dochody 
na osobę nie przekraczają okre-
ślonych kryteriów socjalnych. 
Ostatnio wiele niedożywionych 

dzieci zostało pozbawionych 
bezpłatnych obiadów tylko dla-
tego, że dochód na osobę w ich 
rodzinach został przekroczony 
o kilka złotych. Dziwi, że kwe-

stią państwowych oszczędności 
na głodnych dzieciach została 
zupełnie przemilczana przez 
media – informuje Paweł Łyczek, 
przewodniczący Solidarności 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sosnowcu.

Trudno wytłumaczyć dzieciom
Pan Marek, członek Solidarności 
w sieci Jysk w Radomsku, kiedyś 
otrzymywał pomoc od MOPS. 
Dziś, tak jak przed laty, w jego 
4-osobowej rodzinie dochód na 
osobę nie przekracza 500 zł, ale 
on już ma dość udowadniania 
swojej biedy. – To upokarzające 
przepychanki. Wolę odmówić 
sobie jedzenia, byle by tylko 
moje dzieci nie chodziły głod-
ne. Innych ich potrzeb nie daję 
rady zaspokoić. Myślę, że one 
mają prawo czuć zazdrość, że 
ich rówieśnikom pod każdym 
względem lepiej się powodzi – 
mówi pan Marek.

Na pomoc społeczną nie ma 
też szans pani Beata, członek 
Solidarności w fi rmie Yazaki z 
Mikołowa. Dochody na człon-
ka jej rodziny nie przekraczają 
600 zł. – Jako matka samotnie 
wychowująca niepełnospraw-
ne dziecko nie dostanę ani 

złotówki. Jedynie dofi nanso-
wanie do mieszkania. Wciąż 
muszę tłumaczyć, że na wiele 
rzeczy nas nie stać. Również na 
podręczniki, na wyjazdy na 
wakacje. Widzę ogromny żal 
swojego dziecka. Na szczęście 
ma zapewnione obiady w szko-
le – mówi pani Beata. 

Skutki są nieodwracalne
Ale samo dożywianie w szkole 
nie rozwiąże wstydliwego dla 
państwa problemu głodnych 
dzieci. Zdaniem dr Krystyny 
Faliszek wraz z nim musiał-
by ruszyć cały szereg działań 
oświatowych, społecznych, 
edukacyjnych i kulturalnych. 
– Dopiero wtedy dożywione i 
wyedukowane przez państwo 
dzieci będą rozwijały się prawid-
łowo i będą osiągać w życiu to, 
na co rzeczywiście je stać. Samo 
ich dożywianie w szkołach to 
dopiero punkt wyjścia. Ale 
cóż, skoro dla państwa szkoły 
przestały być misją, a stały się 
biznesem. A jeśli interes idzie 
słabo, to się je po prostu zamy-
ka – mówi socjolog.

Skutki wynikające z niedo-
żywienia są nie do odrobienia. 
Niedojadające dzieci częściej 
chorują, rozwijają się wolniej 
niż ich rówieśnicy, a to nieko-
rzystnie odbija się na ich rozwo-
ju fi zycznym i emocjonalnym. 
– Te dzieci nie osiągają swoich 
potencjalnych możliwości roz-
wojowych, a mogłyby, gdyby nie 
doświadczały głodu i ubóstwa. 
Czują się gorsze pod każdym 
względem, co może prowadzić 
do frustracji, a nawet do agresji 
– informuje dr Faliszek.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Komisja Krajowa NSZZ So-
lidarność zadecydowała o 
rozpoczęciu długofalowej 
akcji protestacyjnej przeciwko 
łamaniu praw pracowniczych 
w sieci Lidl Polska. 

Pierwszym etapem akcji jest 
apel KK do członków związku 
o zaniechanie robienia zaku-
pów w sieci Lidl przez cały luty. 
Jednocześnie Komisja Krajowa 
zapowiedziała, że rozpatrzy 
skierowanie skargi na działania 
zarządu Lidl Polska do instytu-
cji międzynarodowych, m.in. 
do Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy.

Do bojkotu sieci Lidl wezwał 
też w specjalnym apelu do 
członków i sympatyków Soli-
darności przewodniczący Piotr 
Duda. – Zwracam się do Was o 
wsparcie i proszę – nie róbcie 
w miesiącu lutym zakupów w 
tych sklepach. Nasze Koleżanki 
i Koledzy potrzebują naszej po-
mocy – bądźmy Solidarnością 
– napisał szef związku. – W boj-

kocie chodzi przede wszystkim 
o to, aby pokazać, że walczący o 
swoje prawa pracownicy Lidla 
mają wsparcie całego związku. 
Jeżeli kierownictwu tej sieci wy-
daje się, że może nie liczyć się z 
własnymi pracownikami, to ta 
akcja ma im udowodnić, że są 
w błędzie. Bojkot to pierwsza, 
ale na pewno nie ostatnia faza 
tego protestu – mówi Alfred 
Bujara, przewodniczący Se-
kretariatu Krajowego Banków 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność. 

Konfl ikt w Lidlu trwa od 
wielu miesięcy. W styczniu 
ubiegłego roku pracownicy 
tej sieci założyli organizację 
związkową Solidarności. Zda-
niem Alfreda Bujary, kierow-
nictwo Lidla od samego po-
czątku unikało rzeczywistego 
dialogu ze stroną społeczną, a 
wszelkie skargi i propozycje 
pracowników zrzeszonych w 
NSZZ Solidarność były igno-
rowane. – Obroty Lidla rosną 

z roku na rok, a pracowników 
ubywa. W niektórych sklepach 
liczba pracowników w ciągu 
kilku lat spadła o jedną trzecią, 
a pracy jest o wiele więcej niż 
kiedyś. Na dodatek znaczna 
część pracowników jest zatrud-
niona na niepełny etat, często 
na czas określony – mówi szef 
handlowej Solidarności.

Jak podkreśla, zbyt niski po-
ziom zatrudnienia w sklepach 
Lidla prowadzi do różnego ro-
dzaju nadużyć. – Gdy o bojkocie 
zrobiło się głośno, zaczęli się 
do nas odzywać byli i obecni 
pracownicy Lidla z całej Pol-
ski. Ich relacje są przerażające. 
Nieewidencjonowane nadgo-
dziny, wzywanie do pracy z 
dnia na dzień, kombinowanie 
w grafi kach i wnioskach urlo-
powych czy ciągłe straszenie 
zwolnieniem, to tylko część z 
zarzutów powtarzających się w 
tych listach – mówi Bujara.

Bezpośrednim powodem 
rozpoczęcia ogólnokrajowej 

akcji protestacyjnej przeciwko 
łamaniu praw pracowniczych 
w sieci Lidl jest dyscyplinarne 
zwolnienie przewodniczącej 
i wiceprzewodniczącego za-
kładowej Solidarności. Justy-
na Chrapowicz i jej zastępca 
Artur Szuszkiewicz otrzymali 
wypowiedzenia w grudniu 
2013 roku. Jako przyczynę 
zwolnienia pracodawca podał 
m.in udział w rzekomo nielegal-
nych akcjach protestacyjnych 
oraz fałszowanie podpisów na 
dokumentach. – Te zarzuty są 
kompletnie bezpodstawnie i w 
mojej ocenie stanowią tylko 
pretekst do pozbycia się tych 
młodych ludzi, którzy odważyli 
upomnieć się o swoje prawa. O 
tym, czy coś jest legalne, czy też 
nie, decyduje sąd, a nie zarząd 
Lidla. Bez udowodnienia winy 
przed sądem, pracodawca nie 
ma prawa zwolnić chronionych 
liderów związku zawodowego 
– zaznacza Bujara.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W Polsce nie dojada ponad pół miliona dzieci. Co trzecie polskie dziecko rodzi się przeważnie tam, gdzie 
jest bieda – alarmuje najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego. 

Państwa nie obchodzą biedne dzieci

Dzieci z uboższych rodzin czują się gorsze pod każdym względem

Foto: fl ickr.com/marg Wiele dzieci zostało 
pozbawionych 
bezpłatnych obiadów 
tylko dlatego, 
że dochód na osobę 
w ich rodzinach 
został przekroczony 
o kilka złotych.

Długofalowa akcja protestacyjna w Lidlu

Komisja Krajowa zaapelowała do członków związku o zaniechanie 
robienia zakupów w sieci Lidl przez cały luty

Raport GUS ujawnia m.in., że z powodu braku pieniędzy
530 tys. dzieci nie chodzi do lekarzy specjalistów,
600 tys. nie chodzi do dentystów,
450 tys. nie ma wszystkich podręczników, 
1,4 mln nie uczęszcza na jakiekolwiek zajęcia pozalekcyjne.
Co trzeciej rodziny nie stać na wysłanie raz w roku dzieci 
na tygodniowe wakacje.
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K
onsumencki ran-
king zdrowia po-
równuje publiczne 
systemy służby 
zdrowia w Euro-

pie. Podczas analizy branych 
jest pod uwagę 38 wskaźników, 
m.in. czas oczekiwania na zabie-
gi, efekty leczenia, wydatki na 
ochronę zdrowia oraz dostęp-
ność do leków. – Polska opieka 
zdrowotna pozostaje coraz bar-
dziej w tyle, zaś jej problemy 
wydają się z czasem pogłębiać 
– mówił podczas prezentacji 
ubiegłorocznego raportu dr 
Arne Björnberg, przewodniczący 
Health Consumer Powerhouse 
i kierownik badań.

Nieefektywny system
Natomiast z opracowania przy-
gotowanego przez specjalistów 
z warszawskiej Uczelni Łazar-
skiego wynika, że wydatki Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
na ochronę zdrowia w Polsce 
systematycznie wzrastają. Z 36,2 
mld zł w 2006 roku do 63,9 mld 
zł w roku 2012. Mimo to, ich 
relacja w stosunku do PKB ma-
leje. Obecnie wynosi ona ok. 4 
proc. W bardziej rozwiniętych 
krajach europejskich jest to 6 
proc., a w najbardziej rozwinię-
tych ponad 10 proc. – Mimo 
tak dużej dynamiki wzrostu 
wydatków na ochronę zdrowia 
w latach 2006-2009, nadal pozo-
stają one na poziomie jednym z 
najniższych w Unii Europejskiej 
– czytamy w raporcie. Autorzy 
dokumentu zwracają uwagę, 
że sytuacja ekonomiczna NFZ, 
czyli najważniejszego podmiotu 
dystrybuującego środki fi nan-
sowe na świadczenia medycz-
ne, ulega ciągłemu pogorszeniu 
od 2009 roku. Ich zdaniem w 
tym czasie nie podejmowano 
żadnych znaczących działań 
zmierzających do poprawy 

efektywności wykorzystania 
wydatkowanych środków. – 
Wprowadzono natomiast na-
rzędzia postrzegane jako próba 
przerzucania kosztów na pacjen-
ta, jak w przypadku zmian w 
refundacji leków – podkreślili 
eksperci. Z raportu wynika, że 
w najbliższych latach nie nale-
ży spodziewać się znacznego 
wzrostu środków z budżetu 
na ochronę zdrowia.

Nieskuteczna ustawa
Zdaniem autorów analizy wej-
ście w życie w lipcu 2011 roku 

ustawy o działalności leczni-
czej, która w zamierzeniu po-
przedniej minister zdrowia Ewy 
Kopacz miała doprowadzić do 
reformy ochrony zdrowia, nie 
miało istotnego wypływu na 
efektywność systemu.

Wręcz przeciwnie, z roku 
na rok Polacy czekają w dłuż-
szych kolejkach do lekarzy, 
na zabiegi i badania takie jak 
rezonans magnetyczny czy 
tomografia komputerowa. – 
System funkcjonuje bardzo źle. 
Nie jesteśmy w stanie ocenić, 
ile osób rzeczywiście czeka na 

wizyty u specjalistów. Ludzie 
obawiają się, że nie dostaną 
się do lekarza i ustawiają się w 
kilku, a nawet kilkunastu kolej-
kach równocześnie. Nikt tego 
nie weryfi kuje – mówi Halina 
Cierpiał, przewodnicząca Regio-
nalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ Solidarność. Zda-
niem związkowców ustawa o 
działalności leczniczej okazała 
się bublem prawnym. Z jednej 
strony ułatwiła prywatyzację 
placówek medycznych, z drugiej 
doprowadziła do dyskryminacji 
publicznych podmiotów. Nie 

pozwolono im na świadczenie 
usług komercyjnych nawet, 
gdyby znalazły się osoby go-
towe za nie zapłacić. Na ten 
problem zwracają też uwagę 
eksperci z Uczelni Łazarskiego. 
– Najdalej idącym przejawem 
dyskryminacji SPZOZ-ów jest 
zakaz pobierania przez samo-
dzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej opłat za udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
– napisali w raporcie. W ten 
sposób publiczne placówki 
zostały pozbawione możli-
wości pełnego wykorzystania 

posiadanych zasobów, sprzętu 
i specjalistów.

Nierówna konkurencja
Pojawiło się za to mnóstwo 
prywatnych placówek świad-
czących usługi komercyjne. 
To z kolei doprowadziło do 
sytuacji, w której coraz więcej 
podmiotów konkuruje o ogra-
niczoną pulę środków. 

– Zła konkurencja między 
podmiotami leczniczymi unie-
możliwia osiągnięcie ekono-
micznej efektywności systemu 
opieki zdrowotnej – oceniają 
eksperci. Ich zdaniem rosnąca 
dostępność świadczeń zdro-
wotnych dla pacjentów wciąż 
pozostaje mitem, ponieważ 
zwiększonej liczbie danych 
usług często towarzyszy mi-
nimalny wzrost poziomu fi -
nansowania.

Skrócenie kolejek do spe-
cjalistów, regionalizacja poli-
tyki zdrowotnej i likwidacja 
centrali NFZ były najważniej-
szymi obietnicami Bartosza 
Arłukowicza, który na stano-
wisku ministra zdrowia okazał 
się równie nieskuteczny, co 
poprzednia szefowa resortu. 
Pod koniec stycznia posło-
wie partii opozycyjnych po 
raz trzeci próbowali odwołać 
nieudolnego ministra, ale po 
raz kolejny zamiast dobra pa-
cjentów, zwyciężyła sejmowa 
arytmetyka. Wniosek o wotum 
nieufności poparło 215 posłów, 
przeciw głosowało 233.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wysokie tempo pracy to dziś 
znak czasów. Taki model pracy 
realizowany jest przede wszyst-
kim na potrzeby pracodawców. 
A pracownicy za wszelką cenę 
usiłują za nim nadążać, z obawy 
o swoje miejsca pracy. W tym 
wyścigu zapominają, że czeka 
ich praca do 67. roku życia. 

W Polsce rośnie liczba fi rm, 
w których coraz częściej jakość i 
ilość pracy nie przekłada się na 
pozytywną ocenę pracownika, a 
służy jedynie utrzymaniu pracy. 
Tempo pracy niebezpiecznie 
wzrosło przede wszystkim w 
zakładach, realizujących politykę 
ograniczania zatrudnienia.

Gdy 15 lat temu Beata Lis, 
przewodnicząca Solidarności 
w dąbrowskim Realu, rozpo-
czynała pracę, to w jej dziale 
było aż 15 osób. – Dziś jest nas 
tylko pięć. Teraz każdy pracuje 

za trzech. Tempo pracy jest po 
prostu mordercze. Kto nie na-
dąża, zostaje zwolniony. Nasza 
52-letnia koleżanka przez lata 
ciągnęła palety z towarem. Cier-
piała na straszne bóle kręgosłupa. 
Lekarz wydał jej zaświadczenie, 
że może dźwigać tylko do 50 kg. 
Wtedy pracodawca stwierdził, 
że już nie ma dla niej pracy. 
Wyrzucił ją jak zużyty kapeć – 
mówi Beata Lis.

W ocenie dr. Mateusza War-
chała, psychologa z Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w 
Bielsku-Białej, ludzie w obawie 
przed wyrzuceniem na bruk, 
poddają się zbyt wysokiemu 
tempu pracy, a najgorsze, że 
sami to tempo podkręcają. – Nie 
dlatego, że chcą awansować czy 
otrzymywać nagrody. Oni tylko 
chcą swoją pracę utrzymać. Zbyt 
duże tempo pracy to proces 

którego w żaden sposób nie da 
się już zahamować. Jesteśmy na 
takim etapie, że można śmiało 
powiedzieć, że będzie coraz go-
rzej – ocenia psycholog.

Niezrozumiałe jest jednak 
to, że sami pracownicy chcą 
wykazać się nie jakością, lecz 
ilością pracy i sami sobie śru-
bują określone normy. W ten 

sposób pokazują pracodawcy, że 
można być bardziej wydajnym. 
Tak m.in. dzieje się fi rmie Valeo 
w Chrzanowie, produkującej 
lampy samochodowe. Choć na 
linii produkcyjnej obowiązują 
określone normy, to w niektó-
rych działach wysokie tempo 
pracy stało się priorytetem. – 
Jedni kierownicy tych norm 
przestrzegają, ale inni bardzo 
naciskają na zwiększenie wy-
dajności. A przecież każdy pra-
cownik przyjmując się do pracy, 
podpisał, że będzie przestrzegał 
określonych procedur. Ale ludzie 
mówią, że się boją i wchodzą w 
te wyścigi. W przeprowadzonym 
przez nas ustnym sondażu na 
temat pracy do 67. roku życia 
w tym tempie, większość z nich 
odpowiedziała, że nie wyobraża 
sobie pracować tak na dłuższą 
metę. Już teraz wielu z nich to 

zombi – mówi Sebastian Pająk, 
szef Solidarności w Valeo. 

Dr Mateusz Warchał wska-
zuje, że przy wysokim tempie 
pracy bezwzględnie zalecane 
są jakieś formy odreagowania, 
żeby nie okazało się, że praca 
jest jedynym celem naszego 
życia. W przeciwnym razie 
będziemy pracować jeszcze 
więcej, aż stracimy siły. Podob-
nie uważa Sławomir Ciebiera, 
wiceprzewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności. – Gdy 
biegacze nie rozkładają sił, to 
po prostu padają przed metą. 
Młodzi ludzie myślą sobie, że 
nie ma co się martwić, bo do 
starości jeszcze dużo czasu. 
Myślą, że będą zawsze zdro-
wi i silni, a tak oczywiście nie 
będzie – podkreśla Sławomir 
Ciebiera.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Opieka zdrowotna z roku na rok coraz gorsza
W ubiegłorocznym Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia (Euro Health Consumer Index, EHCI) Polska zajęła 
31 miejsce na 35 ocenianych państw. W 2012 roku zajmowaliśmy 27 pozycję, a w 2009 roku – 26.

W Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia systemy opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach oceniane za pomocą 38 wskaźników. 
Bierze się pod uwagę m.in. czas oczekiwania na leczenie, wydatki na ochronę zdrowia oraz dostępność do leków.

Źródło: www.healthpowerhouse.com

Z obawy przed zwolnieniem ludzie pracują ponad siły 

Polska opieka 
zdrowotna pozostaje 
coraz bardziej w tyle, 
zaś jej problemy wydają 
się z czasem pogłębiać.

 Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (w punktach)

Na dłuższą metę tak nie da się pracować

Foto: internet
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T
en projekt to ważny 
krok na drodze do 
objęcia przez pań-
stwo polskie właściwą 
opieką wszystkich 

weteranów opozycji. Cieszymy 
się, że po 25 latach od odzyska-
nia wolności wreszcie coś się 
w tej sprawie ruszyło. Wresz-
cie obok tradycyjnego statusu 
kombatanta walki zbrojnej ma 
szansę zostać ustanowiony 
podobny status dla tych żoł-
nierzy bez broni, którzy środ-
kami politycznymi walczyli 
z komunistyczną dyktaturą. 
Jednak przygotowana przez 
Senat ustawa wymaga jeszcze 
wprowadzenia kilku bardzo 
istotnych poprawek – podkre-
śla Andrzej Rozpłochowski, 
przedstawiciel Grupy Roboczej 
stowarzyszeń dawnych opozy-
cjonistów z całego kraju.

– Do najsłabszych punktów 
senackiego projektu ustawy 
zaliczamy przede wszystkim 
ustanowienie kryterium do-
chodowego, które powodu-
je, że wiele osób nie uzyska 
statusu i uprawnień weterana 
opozycji antykomunistycznej 
niezależnie od skali doznanych 
represji, poniesionej ofiary 
oraz zasług dla Ojczyzny. Kry-
terium to obecnie po naszych 
interwencjach podniesiono, 
ale w dalszym ciągu jest ono 
za niskie. Jesteśmy przeciwni 
w ogóle takiej regulacji, ale 
jeżeli już, to musi ona być po-
dobna nie minimalnej płacy, 
ale na poziomie średniej kra-
jowej. Dopiero wówczas jest 

gwarancja, że z uprawnienia 
finansowego ustawy będą 
mogli korzystać w zasadzie 
wszyscy ci uprawnieni, którzy 
nie należą do gospodarczych, 
fi nansowych i politycznych 
elit III RP. Uważamy też, że 
świadczenie finansowe raz 
przyznane, musi być dożywot-
nie, a nie doraźne na zasadach 
pomocy socjalnej, niezależnie 
od tego, czy będą je wypłacały 
ośrodki pomocy społecznej, czy 
obecny Urząd d/s Kombatan-
tów – napisali w oświadczeniu 
skierowanym do najwyższych 

władz państwa reprezentanci 
Grupy Roboczej.

Weterani domagają się też 
zmiany zapisów dotyczących 
opieki lekarskiej. Ich zdaniem 
ustawa powinna przyznać wete-
ranom bezpłatną i dożywotnią 
opiekę medyczną. Proponowane 
w ustawie pierwszeństwo w ko-
lejce do lekarzy uważają za roz-
wiązanie niewystarczające. Chcą 
też wprowadzenia uregulowań 
wspierających osoby starające 
się uzyskać odszkodowania i 
zadośćuczynienia nie tylko za 
sam czas pobytu w ośrodkach 

internowania i w więzieniach, 
ale także za represje, jakim 
byli poddawani poza okresem 
uwięzienia czy internowania. 
– Obecnie powództwa o odszko-
dowanie i zadośćuczynienie za 
taki okres czasu są oddalane jako 
nieuzasadnione lub rzekomo 
przedawnione. Jest to niedo-
puszczalne uchylanie się przez 
państwo od odpowiedzialności 
za ten okres walki żołnierzy bez 
broni o wolność swoją i kraju – 
czytamy w oświadczeniu Grupy 
Roboczej. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Ok. 10 ton darów dla protestu-
jących na kijowskim EuroMaj-
danie udało się zebrać w czasie 
wspólnej akcji Stowarzyszenia 
Pokolenie i śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Zapakowana po 
dach ciężarówka wyjechała na 
Ukrainę 31 stycznia. 

– To były przede wszystkim 
ubrania i ciepłe obuwie, ale 
także śpiwory, łóżka polowe, 
lekarstwa, środki opatrunkowe 
i konserwy. Jednym słowem 
wszystko co tam w Kijowie 
może się przydać uczestnikom 
protestu – mówi Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodniczą-
cy śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności.

Ciężarówka z darami dla 
Ukraińców pojechała najpierw 
do Lublina. Tam ładunek został 
przepakowany i później ruszył 
do Kijowa. Stowarzyszenie Po-
kolenie oprócz prowadzenia 
zbiórki odzieży, leków i żywności 
otworzyło również specjalne 
konto, na które można było 

wpłacać datki dla uczestników 
kijowskiego protestu. – Do 31 
stycznia udało się zebrać ok. 20 
tys. zł. W Kijowie te pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup 
artykułów pierwszej potrzeby 
– mówi Jacek Piwowarczuk ze 
Stowarzyszenia Pokolenie, jeden 
z organizatorów akcji. 

Solidarność prowadziła 
zbiórkę darów poprzez orga-
nizacje związkowe w poszcze-
gólnych zakładach i biura 
terenowe związku. – Akcja 
musiała zostać przeprowa-
dzona szybko w ciągu kilku 
dni, bo przecież tam, na Maj-
danie, pomoc potrzebna jest 
natychmiast. Ludzie spisali się 
na medal. Worki i kartony z 
pomocą ledwo zmieściły się 
w ciężarówce. Pamiętamy jak 
ogromną pomoc Solidarność 
otrzymała w czasie stanu wo-
jennego. Dzisiaj przyszła nasza 
kolej – podkreśla Sławomir 
Ciebiera. 

AND

Zwycięstwem młodych pił-
karzy ze słowackiego MFK 
Rużomberok zakończył się 
zorganizowany w Jastrzębiu
-Zdroju VII Międzynarodo-
wy Memoriał im. Grzegorza 
Kolosy, Adama Stepeckiego 
i Jana Tyszkiewicza. 

Drugie miejsce w zawo-
dach, nagrodzone pucharem 
przewodniczącego śląsko
-dąbrowskiej Solidarności 
Dominika Kolorza, zdobyli 
trampkarze Ruchu Chorzów. 
Na trzecim uplasowała się 
drużyna ze Szkółki Piłkarskiej 
MOSiR Jastrzębie-Zdrój. 

– Słowacy najwyraźniej 
bardzo lubią przyjeżdżać 
do Jastrzębia, bo tu każdego 
roku osiągają sukcesy. Ale 
najbardziej cieszy nas świetna 
forma młodych jastrzębian, 
którzy czterokrotnie poko-
nali swoich przeciwników 
i zapewnili sobie brązowy 
medal. Kibiców na pewno 
rozczarowała drużyna tramp-
karzy z austriackiego Sturmu 
Graz, bo w ubiegłym roku 
wygrali wszystkie mecze, a 
teraz musieli pogodzić się z 
tym, że wypadli poza stre-

fę medalową – relacjonuje 
Danuta Jemioło, kierownik 
jastrzębskiego biura tere-
nowego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności, organizatora 
memoriału.

W dwudniowych zmaga-
niach uczestniczyło 10 dru-
żyn, m.in. z Austrii, Węgier, 
Czech i Słowacji. Najlepszym 
zawodnikiem imprezy zo-
stał Adam Brenkus z MFK 
Rużomberok. Najskutecz-
niejszym strzelcem okazał 
się Jan Willgruber ze Sturmu 
Graz, który strzelił aż osiem 
bramek. Najlepszy bram-
karzem turnieju był Miłosz 
Mleczko z Ruchu Chorzów. 
Obok przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności puchary dla zwycię-
skich drużyn ufundowali 
szef górniczej Solidarności i 
przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki.

Memoriał organizowany jest 
dla uczczenia pamięci związ-
kowców ze śląsko-dąbrowskiej 
„S”, którzy w 1993 roku zginęli 
w wypadku samochodowym 
pod Koziegłowami.

BEA

25 i 26 stycznia w Koszali-
nie odbyły się uroczystości 
upamiętniające 32. rocznicę 
śmierci Jana Stawisińskiego, 
jednego z górników, którzy 
ponieśli śmierć w wyniku 
brutalnej pacyfi kacji kopal-
ni Wujek po wprowadzeniu 
stanu wojennego w grudniu 
1981 roku. 

W dwudniowych uroczy-
stościach wzięli udział przed-
stawiciele komisji zakładowej 
NSZZ Solidarność KWK Wujek 
oraz Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK 
Wujek Poległych 16.12.81. – W 
trakcie pacyfi kacji Janek został 
postrzelony w głowę. Zmarł 
25 stycznia 1982 roku w szpi-
talu w Katowicach Ochojcu, 
nie odzyskując przytomności. 
Był jedną z najmłodszych ofi ar 
pacyfi kacji kopalni. Miał 22 
lata. Na Śląsk wyjechał, by 
pomóc finansowo matce. 
Uroczystości w rocznicę jego 
śmierci organizowane są w 
Koszalinie każdego roku, za-

wsze bierzemy w nich udział 
– mówi Ewa Widuch ze Spo-
łecznego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek Po-
ległych 16.12.81.

25 stycznia uczestnicy 
uroczystości złożyli kwiaty 
i zapalili znicze na grobie 
Janka Stawisińskiego oraz 
pod obeliskiem na ulicy na-
zwanej jego imieniem. Nato-
miast 26 stycznia w katedrze 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny od-
prawiona została msza św. w 
jego intencji. Uczestniczyli w 
niej przedstawiciele Zarządu 
Regionu Koszalińskiego „Po-
brzeże” NSZZ Solidarność oraz 
związkowcy z miejscowych 
zakładów pracy wraz z pocz-
tami sztandarowymi. 

We mszy świętej wzięli 
też udział harcerze, którzy 
trzymali dziewięć krzyży z 
nazwiskami górników za-
bitych podczas pacyfikacji 
kopalni Wujek.

AK

Przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających weteranów opozycji 
w PRL chcą, aby Sejm wniósł poprawki do senackiego projektu 
ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej i dla osób 
represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. 

Uroczystości w rocznicę 
śmierci Janka Stawisińskiego

Piłkarskie zmagania 
w Jastrzębiu-Zdroju

Zwycięska drużyna piłkarska MFK Rużomberok

Solidarność z mieszkańcami Ukrainy

Udało się zebrać ok. 10 ton darów

Andrzej Rozpłochowski był współzałożycielem i przewodniczącym Solidarności w Hucie Katowice

Ustawa wymaga poprawek

Foto: TŚD
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§

Monika Weingärtner, 
CDO24

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

W grudniu zostałam po-
szkodowana w kolizji drogo-
wej. Nie wiem czy należy mi 
się auto zastępcze. Auto by mi 
się przydało, ale obawiam się 
zbyt wysokich kosztów wypo-
życzenia samochodu. Proszę o 
informacje, jak wygląda to w 
CDO24 (Krystyna I.) 

W ostatnich czasach ubezpie-
czyciele próbowali przeforsować 
stanowisko, że samochody za-
stępcze mogą być przyznawane 
tylko w bardzo wyjątkowych 
przypadkach, gdy jest to „nie-
zbędne do zaspokajania potrzeb 
życiowych”. Jednak zgodnie z 
orzecznictwem sądów każde-
mu poszkodowanemu należy 
się samochód zastępczy, nie-
zależnie czy wykorzystuje on 
pojazd do celów prywatnych, 
czy prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Samochód zastępczy może 
być przyznany jedynie osobom, 
które zostały poszkodowane w 
wypadku lub kolizji drogowej, 
albo którym inny uczestnik 
ruchu uszkodził ich samo-
chód. Nie ma tutaj natomiast 
znaczenia jaki rodzaj polisy 
(OC czy AC) posiada sprawca 
kolizji lub wypadku. Zgodnie 
z orzecznictwem poszkodowa-

nemu należy się możliwość 
najmu pojazdu zastępczego. 
Podkreślić jednak należy, że 
poszkodowany może wypo-
życzyć samochód zastępczy, 
natomiast nie może żądać od 
ubezpieczyciela zwrotu pienię-
dzy za to, że go nie wypożyczał 
i tym samym nie korzystał z 
samochodu zastępczego. 

W dzisiejszych czasach trze-
ba wyjątkowo uważnie czytać 
wszelkie umowy i regulaminy. 
Natomiast dewizą CDO24 jest 
wprowadzanie praktycznych 
i wygodnych rozwiązań, które 
ułatwiają osobom niebędącym 
prawnikami poruszanie się w 
gąszczu zmieniających się przepi-
sów. Tak samo jest i w przypadku 
procedury wypożyczenia samo-
chodu zastępczego w CDO24, 
która jest bardzo prosta, gdyż 
zamysłem jej było stworzenie 
usługi jak najbardziej przyjaznej 
dla Klientów CDO24. Warunkami 
koniecznymi do spełnienia są: 
posiadanie ważnej karty CDO24 
oraz bycie poszkodowanym 
w kolizji lub wypadku samo-
chodowym. Poszkodowany 
powinien zadzwonić do kon-
sultanta CDO24 pod numerem 
801003138 i przedstawić mu 
swoją sytuację. Każda sytuacja 

musi być interpretowana indy-
widualnie, zatem wtedy dopiero 
konsultant CDO24 dokładnie 
wytłumaczy na ile dni można 
otrzymać pojazd zastępczy oraz 
ustali warunki dostarczenia auta 
do klienta. To klient może swo-
bodnie decydować o miejscu, 
w którym będzie mógł odebrać 
i oddać pojazd. 

Często zadawane jest pytanie, 
ile w CDO24 kosztuje wypoży-
czenie samochodu zastępczego. 
Otóż CDO24 rozlicza się bez-
pośrednio z ubezpieczycielem 
sprawcy szkody i Klient nie 
musi w związku z tym ponosić 
żadnych dodatkowych kosztów, 
gdyż to CDO24 przejmuje na 
siebie pełne ryzyko odzyskania 
od ubezpieczyciela kosztów z 
tytułu wynajmu pojazdu za-
stępczego oraz ewentualną ko-
nieczność prowadzenia sporów 
przedsądowych lub sądowych 
w tym zakresie.

Ubezpieczyciele często od-
mawiają pokrzywdzonym moż-
liwości korzystania z samocho-
dów zastępczych podnosząc, że 
osoby pokrzywdzone mogłyby 
zastąpić brak swojego samo-
chodu poprzez skorzystanie 
ze środków komunikacji pub-
licznej, albo kwestionują ilość 

dni wypożyczenia pojazdu za-
stępczego. Faktycznie oblicze-
nie ilości dni, w ciągu których 
osobie pokrzywdzonej będzie 
przysługiwał samochód za-
stępczy nie jest proste, jednak 
CDO24 także i w tym przypad-
ku bierze na siebie pełne ryzy-
ko poprawnego ustalenia ilości 
dni wypożyczenia samochodu 
zastępczego.

Zapraszamy do korzystania 
z możliwości wypożyczenia po-
jazdów zastępczych w CDO24, 
gdyż w jej ramach otrzymanie 
samochodu zastępczego jest 
bardzo proste, szybkie, wygod-
ne oraz bez ryzyka ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Wyjaś-
nienie wszelkich ewentualnych 
wątpliwości oraz dodatkowe in-
formacje mogą Państwo uzyskać 
w godzinach pracy departamentu 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 , 32 43 43 105 lub 
dla telefonów komórkowych 
537 00 31 38 (opłata zgodna z 
taryfą operatora).

Masz pytanie do prawnika? 
Napisz do nas: gazeta@cdo24.
pl. Odpowiedzi na najciekaw-
sze i najczęściej pojawiające 
się Państwa pytania, będzie-
my zamieszczali w naszych 
artykułach.

Wypożyczenie samochodu 
zastępczego w CDO24

Wyrazy współczucia i żalu

po stracie

ŻONY
 

Koledze Stanisławowi Płatkowi
składają koleżanki i koledzy

ze Społecznego Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek Poległych 16.12.81

oraz pracownicy 
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

Z wielkim żalem
przyjąłem wiadomość

o śmierci

IRENY PŁATEK
żony

Stanisława Płatka
przewodniczącego Społecznego Komitetu 

Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.81.

W tych trudnych chwilach łączę się z pogrążoną w bólu

Rodziną i Bliskimi
Dominik Kolorz

przewodniczący Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

ŻONY 
Koledze

Stanisławowi Płatkowi
oraz Jego Rodzinie

składają

Prezydium i członkowie Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Koledze

Stanisławowi Płatkowi
oraz 

Jego Rodzinie
wyrazy najszczerszego współczucia

z powodu śmierci

ŻONY
w imieniu Stowarzyszenia Represjonowanych 

w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
składa 

przewodniczący Eugeniusz Karasiński
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZACZYNAMY NA SPOR-
TOWO, z nutką kryptoreklamy. 
Kilka dni temu reprezentacja 
naszego polskiego powiatu w 
piłkę kopaną zyskała nowego 
oficjalnego sponsora. Teraz 
oprócz sieci blaszaków z owa-
dem w logo nasze oreły będą 
promować portal Cinkciarz.pl. 
Ponoć na sponsora czeka także 
Stadion Narodowy. Naszym 
zdaniem do kompletu najle-
piej pasowałby pewien znany 
producent żarówek, którego 
nazwa zaczyna się na literę 
„o”. O... Stadion Narodowy. 
Nieważne, że brzmi tak sobie. 
Liczy się kasa Misiu, kasa.

» NA TYM ZAŁOŻENIU OPIE-
RA SIĘ cały polski futbol. o 
czym wiedzieli już bohaterowie 
filmu „Piłkarski poker”. Wie 
o tym również niejaki Maciej 
Żurawski, kiedyś niezły jak na 
polskie standardy kopacz, dzisiaj 
trójka na liście LSD do europar-
lamentu. Oprócz byłego piłkarza 
Żurawskiego, z list partii Mille-
ra i Oleksego do brukselskiego 
powiatu spróbują się też dostać 
były siatkarz Michał Bąkiewicz 
i była lekkoatletka Anna Jesień. 
Jeden z portali postanowił spraw-
dzić wiedzę kandydatów o UE 
i zapytał ich, ile państw należy 
do Wspólnoty. Żuraw odpowie-
dział dobrze, Jesień odparła, że 
to „podchwytliwe pytanie”, a 
Bąkiewicz się rozłączył. Dajemy 
głowę, że gdyby zapytali o wy-
sokość uposażenia europosła na 
pewno poszłoby im lepiej.

» ZDUMIEWAJĄCE JAK 
SZYBKO NORMALNI wy-
dawałoby się ludzie wyzbywa-
ją się elementarnego poczucia 
wstydu po choćby przelotnym 
kontakcie z tzw. czynną poli-
tyką. No, ale jak mawiają nie-
którzy, przykład idzie z góry, 
od bardziej doświadczonych 
kolegów. W Krakowie rywalem 
Władcy Muraw w wyborach 
do PE będzie Gowin Jarosław. 
Sprawdzać nam się nie chce, 
ale podejrzewamy, że w Euro-
pie raczej niewiele jest partii, 
które w kilka miesięcy po po-
wstaniu wysyłają swojego lidera 
na polityczną, sutą emeryturę 
do Brukseli. Na stronie inte3r-
netowej ugrupowania Gowina 
w zakładce „Nasze Wartości” 
możemy przeczytać: „W trosce 

o przyszłość milionów ciężko 
pracujących Polaków będziemy 
działać na rzecz skutecznego i 
przyjaznego państwa. Naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie 
polskim rodzinom możliwości 
bogacenia się oraz odpowie-
dzialna troska o nasze wspólne 
dobro – Rzeczpospolitą” itd., itp. 
Cóż, to tak jakby obiecać żonie, 
że się posprząta chałupę, a za-
miast tego wybrać się na piwo 
z kumplami. Jedyna różnica 
polega na tym, że gdy praw-
da wyjdzie na jaw, za to piwo 
przyjdzie nam słono zapłacić, 
a za wykiwanie wyborców to 
Jarkowi słono zapłacą.

» SWOJĄ DROGĄ ZAWSZE 
NAS CIEKAWIŁO, kto poli-
tykom wypisuje w tych pro-
gramach i innych deklaracjach 
ideowych te wszystkie nadęte, 
ociekające patosem dyrdymały. 
Podejrzewamy, że oni zrzynają 
to w całości jedni od drugich. 
Pewnie liczą – słusznie zresztą 
– że skoro nie da się tego na 
trzeźwo przeczytać, to i tak nikt 
się nie kapnie. A nawet jeśli, to 
zmieni się program, stworzy 
nową partię lub przejdzie do 
konkurencji. Kolejność dowolna. 

Ludzie zapomną i na następną 
kadencje wybiorą.

» PAMIĘĆ WYBORCÓW MA 
TO DO SIEBIE, że jest krótka 
i politycy dobrze o tym wiedzą. 
W innym przypadku chociaż 
trochę obawialiby się konse-
kwencji swojego postępowania. 
A dowodów na to, że nie boją 
się tych konsekwencji wcale, 
co tydzień dostarczają nam aż 
nadto. Jak donosi Fakt, niejaki 
Henryk Kmiecik, poseł z partii 
pana na „p”,, nie dość, że za-
trudnia ludzi bez jakiejkolwiek 
umowy, to po skończonej robo-
cie nie płaci im wynagrodzenia. 
Zaległe pieniądze pracownikom 
posła Kmiecika oczywiście się 
należą, ale trzeba przyznać, 
że trochę są sami sobie winni. 
Wierzyć na słowo posłowi i 
to jeszcze z palikociarni? No 
trzeba być przecież naiwnym 
jak dziecko. 

» PAMIĘTACIE JAK KILKA 
TYGODNI TEMU inny parla-
mentarzysta z tego szlachetnego 
ugrupowania niejaki Wojciech 
Penkalski był łaskaw zapowie-
dzieć policjantom z drogówki, 
że załatwi im „wy...nie z roboty”. 

Tym razem pan poseł, według 
doniesień Newsweeka, zachach-
męcił z partyjnej kasy 50 tys. 
zł. Patrząc na dotychczasowy 
dorobek pana Wojtka, to i tak 
pikuś. Według dziennika Fakt 
Penkalski w przeszłości przed-
stawiał się jako szef braniewskiej 
mafii  , a od garnituru i aktówki 
wolał dres i grubą ketę na szyi. 
Kilkakrotnie był karany, m.in. 
za pobicie człowieka bejsbo-
lem, grożenie kobiecie bronią 
i wymuszenia rozbójnicze. 
W sumie Penkalski spędził za 
kratami 2 lata, ale z czasem 
wyroki uległy zatarciu, więc 
śmiało mógł kandydować do 
grona bywalców Wiejskiej. Na 
koniec wypadałoby skrobnąć 
jakąś kąśliwą pointę na temat 
pana posła, ale Gospodzki poje-
chał do domu sprawdzić, czy w 
jego łóżku pod kołdrą nie zawie-
ruszyła się przypadkiem głowa 
konia, a Podróżny jest zajęty 
przygotowaniami do napisania 
tzw. reportażu uczestniczącego 
z posiedzeń partii Penkalskie-
go. Łeb już co prawda ogolił 
i naostrzył sprężynowca, ale 
jeszcze musi wyprasować dres 
i nabłyszczyć ketę.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

– Koło godziny 10 poszedłem dzi-
siaj na zdjęcie szwów, a oni kazali 
mi się rejestrować. No to polazłem 
do rejestracji i mówię, że chce się 
zarejestrować, a ona tam w okienku 
mówi mi, że tylko telefonicznie...
– Ja bym do niej zadzwonił stojąc 
przed nią ;]
– Zadzwoniłem...
– I co?
– Powiedziała, że rejestracja tele-
foniczna od 8 do 9.

***
Autentyk czyli Wspomnienia Tater-
nika: „Podczas jednego z obozów 
wspinaczkowych w Tatry pojecha-
liśmy w rejon Morskiego Oka. Do-

tarliśmy pod ścianę. Nasz instruk-
tor zaproponował, żebyśmy sobie 
strzelili po jednym – „żeby nam 
się ściana trochę położyła – będzie 
się lepiej wchodzić”. Towarzystwo 
nie namyślało się długo i zaczęli 
„kłaść ściany” dosyć intensywnie 
i skończyło się na kompletnym 
uboju. Gdy grupa ocknęła się równo 
ze świtem zauważyła, że brakuje 
wśród nich prowodyra libacji – 
instruktora...”
I tutaj następuje wersja GOPR:  „Za-
pieprzamy gazikiem, wyjeżdżamy zza 
zakrętu a tu jakiś facet na środku 
drogi idzie na czworaka, wbija haki 
w asfalt i asekuruje się liną...”

Jada wczoraj 840 i na Tysiącleciu 
wsiada dwóch kolesi i mówi: „Pro-
szę przygotować bilety!”
Ludziska gmerają po torebkach, 
kieszeniach itp.
A jeden z tych kolesi mówi „.. 
bo w każdej chwili mogą wpaść 
kanary i je sprawdzić”

***
Wchodzi konduktor do wagonu, w 
którym gość pali papierosa.
– Będzie mandacik, tu nie wolno 
palić.
Klient wyrzuca fajkę za okno i 
mówi:
– Jak mi teraz udowodnisz, że 
paliłem?

Konduktor wzrusza bezradnie 
ramionami, prosi o bilet do 
kontroli.
Bierze bilet do ręki, ogląda, 
sprawdza czy data i trasa się 
zgadza, po czym wyrzuca przez 
okno.
– Będzie kara za przejazd bez 
biletu! Bo jak mi teraz udowod-
nisz, że miałeś?

***
Emeryt w USA: butelka whisky i 
cały dzień na jachcie łowiąc rybki. 
Emeryt we Francji: butelka wina 
i cały dzień na dziewczynkach. 
Emeryt w Polsce: butelka z moczem 
i cały dzień w przychodni.
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