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Lech Majchrzak: Mamy podstawy, 
żeby domagać się bonusu. Firma w 
2014 roku miała 100 mln euro zysku. 
» STRONA 3

Tadeusz Nowak: Solidarność jako 
jedyny związek zawodowy w fi rmie 
wystąpiła z postulatem podwyżki płac. 
» STRONA 3

T
o niebywały wynik, 
osiągnięty ponadto 
przy niezwykle 
skromnych nakła-
dach fi nansowych. 

Jeszcze niedawno mówiło 
się, że jakikolwiek dwucy-
frowy rezultat będzie wielkim 
sukcesem Pawła Kukiza. 
Te niespełna 21 proc. to 
wynik, którego nikt się nie 
spodziewał i sukces, który 
przekroczył najśmielsze przewi-
dywania – mówi prof. Antoni 
Kamiński, socjolog z Instytutu 
Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk. 

Prezydent młodych Polaków
Na Kukiza głosowali przede 
wszystkim ludzie młodzi. 
Według sondażu exit poll Ipsos 
w grupie wiekowej 18-29 lat 
był on niekwestionowanym 
zwycięzcą niedzielnego głoso-
wania, uzyskując ponad 41 proc. 
głosów. Drugi Andrzej Duda 
uzyskał 20,7 proc. poparcia 
młodych wyborców, a urzędu-
jący prezydent zaledwie 13,8 
proc. – Spora grupa młodych 
ludzi, którzy chcieliby z Polską 
połączyć swoje losy, nie chcie-
liby emigrować, zagłosowało 
na Pawła Kukiza, dając w ten 
sposób sygnał całej klasie poli-
tycznej, że domagają się zmiany 
systemu polityczno-gospodar-
czego – mówi prof. Kamiński. 
– Nie bagatelizowałbym też 
wagi zgłaszanego przez Kukiza 
postulatu jednomandatowej 
ordynacji. Jest wielu ludzi w 
Polsce, którzy uważają, że to 
byłby lepszy sposób wybierania 
reprezentacji politycznej, niż 
obecnie obowiązująca ordy-
nacja proporcjonalna. Kolejna 
spora grupa wyborców Pawła 
Kukiza to niewątpliwie głosy 
protestu, tzn. ludzie, którzy 
zawiedli się i na PiS jako partii 
opozycyjnej, i na PO jako partii 
rządzącej – ocenia socjolog. 

Szczerość i autentyczność
Czym Paweł Kukiz przekonał 
do siebie wyborców różnią-
cych się od siebie miejscem 
zamieszkania,  wiekiem, 
poziomem wykształcenia 

czy statusem materialnym? 
Odpowiedzi na to pytanie 
jest bardzo wiele. Ale oprócz 
tego, o czym mówił Kukiz w 
swojej kampanii, liczy się też 
to, jak komunikował się ze 
swoimi wyborcami. Diame-
tralną różnicę między nim, a 
resztą kandydatów można było 
wyraźnie zobaczyć chociażby 
tylko na podstawie obser-
wacji wieczorów wyborczych. 
Gdy urzędujący prezydent 
Bronisław Komorowski po 
ogłoszeniu wyników czytał z 
kartki przygotowane wcześniej 
przemówienie, Kukiz, chwi-
lami łamiącym się z emocji 
głosem, dziękował i zagrzewał 

do boju swoich zwolenników. 
– My idziemy do przodu po 
Polskę dla dzieci i wnuków. 
Po to, żeby nasze dzieci mogły 
wrócić z Irlandii, z Anglii. 
Przysięgam że nigdy was 
nie zdradzę. Przysięgam, że 
nikt nigdy nie jest w stanie 
mnie kupić. Jesteśmy razem i 
wygramy na jesieni. Zmienimy 
Konstytucję i przywrócimy 
Polskę obywatelom – mówił 
Paweł Kukiz. 

Ten prosty przekaz w ustach 
kogoś innego, brzmiałby 
pewnie patetycznie i mało 
wiarygodnie. W przypadku 
Kukiza było inaczej i na tym 
polega jeden z jego najwięk-

szych atutów. W swoich wystą-
pieniach jest na wskroś natu-
ralny i autentyczny. Mówi o 
ważnych dla zwykłych ludzi 
sprawach prostym językiem, 
skrajnie odległym od herme-
tycznej nowomowy „etato-
wych” polityków. Nie sposób 
posądzić go o polityczny 
cynizm czy koniunkturalizm.

Teraz zaczną się schody
Kukiz od początku swojej 
kampanii podkreślał, że jego 
celem nie jest Pałac Prezy-
dencki, ale stworzenie szero-
kiego ruchu obywatelskiego, 
który wprowadzi do Sejmu 
grupę posłów na tyle liczną, 

aby mogła rozpocząć proces 
zmiany systemu polityczno-
-gospodarczego w naszym 
kraju. Zgromadzenie poparcia 
wokół jednego charyzmatycz-
nego lidera to jednak zadanie 
łatwiejsze, niż stworzenie 
grupy mogącej skutecznie 
powalczyć o dobry wynik w 
wyborach parlamentarnych. – 
Teraz zaczną się schody. Paweł 
Kukiz będzie musiał przed-
stawić swoje cele i stanowisko 
w ogromnym zakresie spraw. 
Od kwestii gospodarczych po 
in vitro. Różnorodność elek-
toratu Kukiza będzie w tym 
przypadku utrudnieniem, 
ze względu na ryzyko poja-

wienia się różnic interesów i 
konfl iktów światopoglądowych 
– wskazuje socjolog. – Ruch 
skupiony wokół Pawła Kukiza 
ma jednak szanse powodzenia. 
Jego rdzeń już został stworzony 
w postaci sprawnego sztabu 
i tych wszystkich niezwykle 
zaangażowanych ludzi, którzy 
włączyli się w jego kampanię 
prezydencką. Jeżeli uda mu 
się do jesieni utrzymać to 
wszystko „pod parą”, to w 
wyborach parlamentarnych 
znowu może zaskoczyć bardzo 
dobrym wynikiem. To jednak 
wymaga nie tylko mobilizacji 
i wielkiego wysiłku, ale też 
stworzenia kompleksowego 
programu, który przemówi 
do Polaków – wskazuje prof. 
Antoni Kamiński.

Kukiz obudził nadzieję
Paweł Kukiz zdaje sobie 
sprawę z ogromu wyzwań, 
które czekają go i jego ruch 
w najbliższych miesiącach 
i wydaje się, że jest na nie 
przygotowany. Jak na razie 
plan, który wyznaczył sobie, 
w momencie ogłoszenia startu 
w wyborach prezydenckich, 
udało mu się realizować ze 
sporym naddatkiem. Bez 
pieniędzy, bez partyjnych 
struktur, wyłącznie dzięki 
wolontariuszom i oddolnej 
aktywności przeprowadził 
najskuteczniejszą kampanię 
prezydencką spośród wszyst-
kich kandydatów w tych 
wyborach i już teraz wprowa-
dził nową jakość na skostniałą 
polską scenę polityczną. Jego 
wynik wyborczy nie tylko 
sprawił, że najwięksi gracze 
muszą się z nim liczyć i zabiegać 
o przychylność jego wyborców. 
Paweł Kukiz przede wszystkim 
przywrócił milionom Polek i 
Polaków nadzieję na realne 
zmiany oraz poczucie podmio-
towości we własnym kraju. – My 
już wygraliśmy – powiedział 
Paweł Kukiz podczas swojego 
wieczoru wyborczego i miał 
rację. Tego nikt nie zdoła już 
zamilczeć, zdyskredytować, 
ani zakrzyczeć. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

My już wygraliśmy – powiedział Paweł Kukiz po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich. 
Nie czytał z kartki, nie posiłkował się wyuczoną przez speców od PR gestykulacją. Jak zwykle był autentyczny i szczery. 
M.in. dzięki temu zgromadził ponad 3 mln głosów. Czego uda mu się dokonać jesienią?

Obywatele zwyciężają
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P
ierwsza tura wyborów prezyden-
ckich przyniosła dwie olbrzymie 
niespodzianki. Zarówno pierwsze 
miejsce dla Andrzeja Dudy, jak i 
ponad 20-procentowe poparcie 

i miejsce na podium dla Pawła Kukiza, co 
szczególnie mnie cieszy. Skala poparcia 
dla Kukiza, układ na podium i marne 
wyniki kandydatów SLD, PSL to czer-
wona kartka dla całego establishmentu 
politycznego razem ze słynnym JKM. 
Ponad trzy miliony ludzi powiedziało 
głośno i wyraźnie do reprezentantów 
establishmentu, który zabetonował polską 
scenę polityczną: „Z taką polityką koniec, 
chcemy innego państwa, innej Polski”. 
To daje nadzieję na nowe otwarcie, na 
prawdziwą, autentyczną zmianę. 

Teraz przed Pawłem Kukizem i obywa-
telami, których skupia wokół siebie, stoi 
jeszcze trudniejsze zadanie niż dobry wynik 
w wyborach prezydenckich. Paweł został 
obdarzony olbrzymim zaufaniem, bo dał 
nadzieję ludziom, że można na przekór 

partyjnym układom skutecznie zawal-
czyć o dobrą Polskę. Wierzę, że podczas 
jesiennych wyborów parlamentarnych on, 
ludzie skupieni wokół niego, jego wyborcy 
zrobią kolejny wielki krok na drodze do 
budowy lepszej Polski, wspólnego dobra 
obywateli, a nie folwarku partyjniaków. 

I jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem w 
przededniu pierwszej tury. Kardynalnym 
błędem Solidarności byłoby, gdyby 
dystansowała się od tego ruchu, który 
buduje się wokół Kukiza, gdyby stała z 
boku, gdyby zawiodła obywateli, którzy 
ten ruch współtworzą. Jestem głęboko 
przekonany, że Solidarność tego błędu 

nie zrobi. Na najbliższym posiedzeniu 
Zarządu Regionu Ślasko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność będziemy o tym rozma-
wiać. Wspieraliśmy Pawła Kukiza, gdy 
zbierał podpisy, które były mu potrzebne 
do formalnej rejestracji jako kandydata 
na prezydenta, wspieraliśmy w czasie 
kampanii i powinniśmy wspierać ten ruch 
obywatelski, który narodził się wokół 
niego podczas wyborów prezydenckich.

Przed nami druga tura. Walka o urząd 
prezydenta RP rozegra się pomiędzy 
dwoma kandydatami dwóch partii. 
Ja oczywiście pójdę głosować w drugiej 
turze i nie mam wątpliwości, na kogo w 
tej sytuacji oddać swój głos. Jeżeli mam 
wybierać między człowiekiem, który 
zdecydowanie tkwi w tym partyjnym 
systemie od 25 lat, który ten system 
współtworzył i konserwował, a człowie-
kiem, który w tym systemie jest od lat 
10, ale jednak daje nadzieję na zmiany, 
to wybór jest oczywisty.

NOT. NY

W 
złotym okresie dla Polski, jak 
nazywa obecne czasy najzago-
rzalszy w naszym kraju zwolennik 

zmiany ordynacji wyborczej, referendów i 
reformy Konstytucji, mieszkańcy mlekiem i 
miodem płynącej krainy zaczęli podróżować. 
Większość co prawda tylko w jedną stronę, 
za pracą, ale część zupełnie turystycznie z 
biletem powrotnym w kieszeni. Jednym z 
kierunków tych wojaży jest Egipt. Sfi nks 
gości na pierwszych stronach wszystkich 
folderów szanujących się biur podróży. Z 
kolei prognozę pogody w Hurghadzie czy 
innym Sharm el-Sheikh podaje w sezonie 
wakacyjnym każda bez wyjątku stacja 
telewizyjna. Złotówka mocna, więc jest 
relatywnie tanio, a w all inclusive jeść i pić 
można do woli zupełnie za darmo. Do tego 
jest egzotycznie i światowo. Wreszcie poczuć 
się można jak obywatel tego lepszego, bogat-
szego świata. Foty szczęśliwych rodaków 
siedzących w arafatkach na wielbłądach 
szturmują fejsa, a sąsiadki w całym bloku 
purpurowieją z zazdrości.  

Ale do rzeczy. Amerykańscy naukowcy 
odkryli ostatnio, że w starożytnym Egipcie 
funkcjonował pierwszy udokumentowany 
system opieki zdrowotnej i pełnopłatnych 
zwolnień lekarskich finansowanych 
przez państwo. Archeolodzy znaleźli 
zapiski dotyczące wypłat wynagrodzeń 
w czasie L4 budowniczych piramid, a na 
podstawie badań ich kości udowodnili, że 
na chorobowym byli otaczani państwową 
opieką medyczną. Z kolei, gdy któryś 
z robotników nie nadawał się już do 
targania kamiennych kostek, kierowano 
go do innej, lżejszej pracy. Na koniec, 
gdy delikwent przekraczał górną granicę 
wieku produkcyjnego, opiekę medyczną 
przejmowali nad nim jego bliscy. Za złą 
opiekę nad seniorem na rencie groziło im 
wydziedziczenie i społeczne potępienie. 
Gdy system przestawał działać, ludzie się 
buntowali. To Egipcjanie przeprowadzili 
pierwszy udokumentowany w źródłach 
pisanych strajk. Za panowania Ramzesa III 
rzemieślnicy odmówili pracy przy budowie 
piramid, żądając wydania im należnej zapłaty 

oraz odpowiednich racji żywnościowych. 
Zakończyli akcję protestacyjną dopiero po
spełnieniu ich postulatów. 

Opieka zdrowotna i system emerytalno-
-rentowy w starożytnym Egipcie działały 
chyba całkiem nieźle, bo efekty pracy obję-
tych nim pracowników stoją do dziś i na 
pewno postoją dłużej niż np. nasze bloki 
z wielkiej płyty. Dzisiaj mieszkańcy tych 
bloków zamiast Ramzesa mają nad sobą 
Ramzusa, który ostatnio ogłosił nie lada 
sukces. Otóż okazuje się, w złotym okresie 
dla Polski, spada liczba niezdolnych do 
pracy. Po raz pierwszy od co najmniej 10 
lat w naszym kraju rencistów jest mniej niż 
milion. Jak to możliwe w starzejącym się 

społeczeństwie, na dodatek mieszkającym 
w państwie, gdzie na wizytę u lekarza czeka 
się latami? A no wystarczy przeczołgać 
jednego symulanta z drugim przez urzęd-
niczą machinę Ramzusa. Wzywać człowieka 
po amputacji co kwartał na kontrolę, 
żeby sprawdzić, czy noga mu nie odrosła. 
Kontrolować, czy chory na padaczkę nie 
trzęsie się przypadkiem z zimna, bo chodzi 
bez czapki, a osoba sparaliżowana nie 
leży cały czas w łóżku ze zwykłego leni-
stwa. Każdy utrącony symulant to lepsze 
statystyki, a lepsze statystyki to pochwała
i premia dla Ramzusa.

Jednak lepiej Ramzusowi głośno nie 
mówić, że nawet w starożytnym Egipcie 
system emerytalno-rentowy działał skutecz-
niej niż ten w złotym okresie nowożytnej 
Polski. Od razu mieliby pretekst, żeby co 
miesiąc organizować dla najwyższych 
urzędników Ramzusu szkolenia w pięciog-
wiazdkowych hotelach w kurortach kraju 
faraonów. Exlusive all inclusive za składki 
na emerytury i renty. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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CHODZI O TO zwłaszcza...
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W starożytnym Egipcie opieka 
zdrowotna i system emerytalno-
rentowy działały całkiem nieźle. 
Efekty pracy objętych nim 
pracowników stoją do dziś.

Nagrody z okazji Dnia Leśnika
» 1000 ZŁ BRUTTO NAGRODY OTRZYMAJĄ 
WRAZ Z WYPŁATĄ ZA MAJ wszyscy pracownicy Lasów 
Państwowych z całej Polski. Porozumienie w sprawie wysokości 
premii przyznawanej co roku z okazji Dnia Leśnika podpisane 
zostało pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych 
a przedstawicielami władz Krajowej Sekcji Pracowników 
Leśnictwa NSZZ Solidarność. – Nasi koledzy wynegocjowali 
nagrodę najwyższą z możliwych. Większa nie wchodziła w 
grę, bo od ubiegłego roku branża leśna musi odprowadzać 
do państwowej kasy wysoki haracz. Tylko w latach 2014-
2015, w ramach nałożonego przez rząd na Lasy Państwowe 
dwuletniego podatku od przychodu, zasilimy budżet na kwotę 
aż 1 mld 600 mln zł. Później będziemy musieli oddawać 2 proc. 
przychodów przedsiębiorstwa – informuje Janusz Wojciechowski, 
przewodniczący Solidarności w Nadleśnictwie Brynek.
Wojciechowski wyjaśnia, że okolicznościowe nagrody z okazji 
Dnia Leśnika, obchodzonego w pierwszym tygodniu czerwca, 
gwarantuje pracownikom LP Ponadzakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy. Ich wysokość uzależniona została od kondycji ekonomicznej 
branży w danym roku. – W tym roku wielkość nagrody szczególnie 
ucieszyła pracowników, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w 
kolejnych latach premie z okazji naszego święta mogą być tylko 
symboliczne – mówi przewodniczący.
W całym kraju Lasy Państwowe zatrudniają blisko 20 tys. 
pracowników.

Walczą o szpitalne laboratorium
» SOLIDARNOŚĆ SŁUŻBY ZDROWIA SPRZECIWIA SIĘ 
PRZEKAZANIU przez władze powiatu będzińskiego laboratorium 
szpitali w Będzinie i Czeladzi spółce zewnętrznej. – Będziemy 
robić wszystko, żeby do tego nie doszło – zapowiada Hanna 
Szotowska, przewodnicząca Solidarności w szpitalu w Czeladzi.
Związkowcy obawiają się, że jeżeli dojdzie do wydzielenia 
laboratorium, to jakość badań ulegnie pogorszeniu. – Firmy, 
które przejmują laboratoria, nie zawsze rzetelnie wykonują 
zlecane im usługi. Jeśli chcą zachować konkurencyjność, muszą 
ciąć koszty, a oszczędności mogą mieć wpływ na zdrowie 
pacjentów. Nieprawidłowo przeprowadzone badanie sprawi, 
że zostanie postawiona zła diagnoza i leczenie zostanie źle 
rozpoczęte – dodaje Szotowska. Jej zdaniem pogorszą się też 
warunki pracy i płacy pracowników. – Mamy wiele negatywnych 
przykładów dotyczących przekazywania pracowników placówek 
medycznych fi rmom zewnętrznym. Wszyscy oni, czy to były 
salowe, czy pracownice pralni albo kuchni, na tym tracili. Nowi 
pracodawcy obniżali im wynagrodzenia lub zastępowali umowy 
o pracę umowami śmieciowymi – zaznacza przewodnicząca.
Problem przekazania laboratorium fi rmom zewnętrznych pojawił 
się już w 2011 roku. Po tych zapowiedziach laboratorium 
rozpoczęło redukcję kosztów, m.in. zlikwidowanym zostało 
12 etatów, a pracownice odeszły na emerytury pomostowe. 
Natomiast w zeszłym roku w ramach oszczędności laboratoria 
szpitali w Będzinie i w Czeladzi zostały połączone. Temat 
zlecenia usług laboratoryjnych fi rmie outsourcingowej wrócił na 
początku tego roku.

OPRAC. BEA AGA

Czerwona kartka dla establishmentu

KOMENTARZ

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Ponad trzy miliony ludzi 
powiedziało głośno i wyraźnie:
„Z taką polityką koniec, 
chcemy innego państwa, 
innej Polski”.

Z okazji Międzynardowego 
Dnia Pielęgniarek i Położnych 

pragnę wszystkim pielęgniarkom
i położnym z naszego regionu 

złożyć najserdeczniejsze życzenia 
stabilnej i dobrze 

wynagradzanej pracy. 
Niech wasz codzienny trud 

zawsze cieszy się należnym mu 
najwyższym szacunkiem, 

a sukcesom zawodowym towarzyszy 
wszelka pomyślność 
w życiu osobistym. 

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność



S P R AW Y  R E G I O N UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 19/2015 |  KATOWICE 14-20.05.2015 3

P
odpisanie pakietu jest zwią-
zane z planowaną sprzedażą 
akcji spółki. 5 maja w ZEC 
Katowice zawarte zostały 
dwa porozumienia. W pierw-

szym zarząd ZEC oraz właściciel spółki, 
czyli Katowicki Holding Węglowy, 
zobowiązały się nie przeprowadzać 
zwolnień grupowych oraz zwolnień 
z przyczyn nie leżących po stronie 
pracownika w okresie poprzedza-
jącym sprzedaż spółki nowemu 
inwestorowi. – To porozumienie 
obowiązuje do momentu sfi nalizo-
wania sprzedaży naszych zakładów 
lub decyzji o odstąpieniu od sprze-
daży przez KHW. Jeżeli żaden z tych 
warunków nie zostanie spełniony 
do 30 września, istnieje możliwość 
aneksowania porozumienia i prze-
dłużenia czasu obowiązywania jego 
zapisów – tłumaczy Zbigniew Kniotek, 
przewodniczący Solidarności w ZEC.

Drugim dokumentem podpi-
sanym przez zarządy KHW i ZEC oraz 
przedstawicieli strony społecznej jest 
pakiet socjalny określający najważ-
niejsze dla pracowników warunki 
sprzedaży zakładów. – Potencjalny 
inwestor otrzyma pakiet socjalny do 
podpisania przed nabyciem naszego 
zakładu. W ten sposób stanie się 
automatycznie stroną tego porozu-
mienia – wyjaśnia Kniotek.

Zgodnie z zapisami pakietu pracow-
nicy katowickiego ZEC-u otrzymają 
gwarancje zatrudnienia od 1 do 4,5 
roku, uzależnione od ich stażu pracy w 
fi rmie. Od liczby lat przepracowanych 
w fi rmie będzie również uzależniona 
wysokość premii prywatyzacyjnej 
należnej pracownikom. Gwaran-
cjami zapisanymi w pakiecie będą 
objęci wszyscy pracownicy ZEC 
Katowice zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w dniu wejścia w 

życie pakietu, czyli w momencie 
sfinalizowania procesu sprzedaży 
akcji spółki nowemu właścicielowi.

W przypadku niedotrzymania 
gwarancji zatrudnienia przez nowego 
właściciela ZEC, Katowicki Holding 
Węglowy zobowiązał się do zatrud-
nienia pracowników spółki w zakła-
dach grupy kapitałowej KHW. – W 
pierwszej kolejności miałyby to 
być zakłady przeróbcze na kopalni, 
gdzie wcześniej dany pracownik był 
zatrudniony w kotłowni lub w innej 
kopalni znajdującej się jak najbliżej jego 
miejsca zamieszkania. W przypadku 

zatrudnienia pracownika w KHW 
ma on zagwarantowane utrzymanie 
dotychczasowego wynagrodzenia 
i umowę na czas nieokreślony bez 
względu na wiek. To bardzo ważny 
dla nas zapis, bo znaczna część naszej 
załogi to osoby,  które ukończyły 50 
lat – podkreśla przewodniczący.

Katowicki Holding Węglowy zapo-
wiedział sprzedaż ZEC w grudniu 2014 
roku. Wcześniej KHW próbował zbyć 
akcje spółki już w 2011 i 2012 roku 
jednak ostatecznie wycofał się z tego 
zamiaru. – Uzgodniliśmy, że zarząd 
będzie na bieżąco informował nas o 

postępie procesu sprzedaży  – mówi 
przewodniczący „S” w ZEC Katowice.

Zakłady Energetyki Cieplnej w 
Katowicach zatrudniają ok. 370 osób. 
Majątek fi rmy stanowią kotłownie, 
sieci i stacje ciepłownicze zloka-
lizowane w rejonie kopalń KHW 
S.A. Wydziały spółki funkcjonują 
na obszarze Katowic, Mysłowic, 
Sosnowca i Rudy Śląskiej. Łączna 
moc cieplna wszystkich kotłowni 
wynosi 625,2 MW. ZEC powstał w 
1995 roku w wyniku wydzielenia 
struktury energetycznej z KHW.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Gwarancje zatrudnienia oraz premia prywatyzacyjna dla wszystkich pracowników 
Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice – to główne zapisy pakietu socjalnego podpisanego 
przez zarząd ZEC, zakładowe organizacje związkowe oraz zarząd KHW. 

Pakiet socjalny w ZEC

» 8 MAJA ZARZĄDY Kompanii Węglowej 
oraz Węglokoksu Kraj podpisały umowę 
dotyczącą sprzedaży kopalń Bobrek oraz 
Piekary. W tym samym dniu KW przekazała 
nieodpłatnie bytomską kopalnię Centrum 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Umowę przedwstępną w sprawie prze-
jęcia przez Węglokoks Kraj, spółkę zależną 
Węglokosku kopalń Piekary i Bobrek po 
wcześniejszym podziale kopalni Bobrek-
Centrum na dwa odrębne podmioty 
podpisano w kwietniu tego roku. 
Następnie transakcja uzyskała zgodę 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz organów korporacyjnych 
KW i Weglokoksu, czyli rad nadzorczych 
oraz walnych zgromadzeń obu spółek. 
Finalizacja sprzedaży kopalń Bobrek i 
Piekary nowemu właścicielowi oraz prze-
kazanie bytomskiej kopalni Centrum do 
SRK kończy pierwszy etap restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej. 30 kwietnia rozdzie-
lono kopalnie Sośnica i Makoszowy. W 
tym samym dniu podpisano umowę nota-
rialną dotyczącą nieodpłatnego zbycia 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń kopalni 
Makoszowy. 4 maja zarządy KW i SRK 
zawarły analogiczną umowę w sprawie 
kopalni Brzeszcze. Kopalnie przekazane do 
SRK mają przejść tam proces naprawczy 
zanim trafi ą do nowych właścicieli. 
Kolejnym etapem restrukturyzacji 
spółki ma być wniesienie pozostałych 
11 kopalń i 5 zakładów do nowej 
Kompanii Węglowej. Proces ten ma się 
zakończyć do końca czerwca.

KAR 

Trzy kopalnie 
zmieniły właściciela

 Wielomiesięczne rozmowy płacowe 
w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie 
Górniczej zakończyły się fi askiem. 
Ostateczne propozycje dotyczące 
wzrostu wynagrodzeń i nagrody 
rocznej przedstawione przez zarząd 
fi rmy znacznie odbiegają od postu-
latów zgłoszonych przez związki 
zawodowe. W najbliższych dniach 
zakładowa Solidarność podejmie 
decyzje dotyczące dalszych działań.

Solidarność domaga się 8 proc. 
wzrostu stawek zasadniczych oraz 
wypłaty jednorazowej nagrody w 
wysokości 2000 zł brutto dla wszyst-
kich pracowników spółki za wkład 
pracy w wyniki osiągnięte przez AMP 
w zeszłym roku. – Mamy wszelkie 
podstawy, żeby domagać się bonusu 
w tej wysokości. Firma w 2014 roku 
wypracowała zysk na poziomie 100 
mln euro, czyli ponad 400 mln zł. 
Ten wynik został osiągnięty tylko 
i wyłącznie dzięki zwiększonej 
produkcji i zwiększonemu wysił-
kowi ludzi, ponieważ ceny wyrobów 
stalowych utrzymują się na niskim 

poziomie – mówi Lech Majchrzak, 
wiceprzewodniczący Solidarności w 
AMP w Dąbrowie Górniczej.

Podkreśla, że zarobki w zakładzie 
nie są wygórowane, biorąc pod 
uwagę specyfi kę pracy. – Połowa 

pracowników zarabia mniej niż 
3300 zł netto. To nie jest wygóro-
wana kwota, zważywszy że praca 
odbywa się w systemie czterobry-
gadowym, w bardzo trudnych 
warunkach, z narażeniem zdrowia, a 

nawet życia pracowników – dodaje 
Lech Majchrzak.

W odpowiedzi na postulaty zgło-
szone przez związkowców pracodawca 
zaproponował podwyżkę w wyso-
kości 77 zł brutto dla pracowników 
zarabiających mniej niż 2200 zł i 52 
zł więcej dla osób przekraczających 
tę kwotę oraz nagrodę roczną 1000 
zł, która miałaby zostać wypłacona 
pracownikom w dwóch ratach – do 
10 lipca i do 10 września tego roku.

Kolejna propozycja zarządu dotyczy 
wypłaty 600 zł nagrody dla każdego  
pracownika. Premia ta została uwarun-
kowana m.in. podjęciem przez zarząd 
AMP pozytywnej decyzji dotyczącej 
fi nansowania remontu wielkiego pieca 
w Krakowie oraz osiągnięciem wskaź-
nika produktywności na poziomie 
563 ton stali na pracownika w 2015 
roku. Wypłatę tej nagrody praco-
dawca uzależnił także od utrzymania 
wskaźnika absencji na poziomie 
zbliżonym do 2014 roku oraz od 
niskiego wskaźnika wypadkowości. 

AGA

Zerwane rozmowy płacowe w AMP

KRÓTKO 

W Tauron Ciepło chcą 
rozmów płacowych
» 12 MAJA SOLIDARNOŚĆ w Tauron 
Ciepło zwróciła się do pracodawcy z 
żądaniem kontynuacji rozmów płacowych 
w ramach toczącego się w fi rmie sporu 
zbiorowego. Związkowcy domagają się 
podwyżki wynagrodzeń pracowników o 
300 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 
roku. – Solidarność jako jedyny związek 
zawodowy w fi rmie wystąpiła z postu-
latem podwyżki płac. W naszej ocenie 
pracodawca celowo unika rozmów. Nie 
przyjmujemy argumentu, że jakiekolwiek 
negocjacje są uzależnione od decyzji na 
poziomie całej grupy Tauron Polska Energia 
i ustaleń zarządu Tauronu z przedstawi-
cielami Rady Społecznej grupy – mówi 
Tadeusz Nowak, szef „S” w Tauron Ciepło.
Rada Społeczna Tauron PE zrzeszająca 
przedstawicieli pracowników wszystkich 
zakładów wchodzących w skład grupy 
podjęła 21 kwietnia stanowisko dotyczące 
wzrostu płac. Jej przedstawiciele zażą-
dali wypłacenia załogom jednorazowej 
premii w wysokości 1500 zł do końca 
maja lub podwyżki płacy zasadniczej o 
200 zł dla pracowników wszystkich spółek 
grupy. Postulaty strony społecznej nie 
zostały przyjęte przez zarząd Tauronu, w 
związku z czym w spółkach należących 
do grupy rozpoczęły się procedury sporów 
zbiorowych. – Rozmowy w ramach Rady 
Społecznej utknęły w martwym punkcie. 
W takiej sytuacji pracodawca tym bardziej 
nie powinien unikać negocjacji płacowych 
na poziomie naszego zakładu. Do podjęcia 
tych rozmów zobowiązują go zapisy ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – 
wskazuje przewodniczący.
Tauron Ciepło zatrudnia około 1750 osób. 
W skład spółki wchodzą dawne: PEC 
Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa 
Górnicza, EC Bielsko-Biała, EC Tychy oraz 
EC Kamienna Góra. 
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Czym charakteryzują się szko-
lenia prowadzone przez Zakład 
Doskonalenia Zawodowego?

– Kierujemy bogatą ofertę do 
ludzi pracujących we wszyst-
kich sferach gospodarki, w 
administracji, budownictwie, 
transporcie, produkcji i usłu-
gach. Dużą uwagę poświęcamy 
osobom zagrożonym utratą 
pracy, które muszą zdobyć nowe 
umiejętności i kompetencje oraz 
bezrobotnym. Kształceniem 
kursowym rocznie obejmu-
jemy ok. 30 tys. osób. Dzia-
łamy w województwie śląskim 
oraz w wybranych powiatach 
województw małopolskiego, 
łódzkiego i opolskiego. Nasza 
oferta cały czas jest dostoso-
wywana do potrzeb rynku 
pracy. W ciągu ostatnich pięciu 
lat wprowadziliśmy na rynek 
ok. 20 nowych kierunków w 
szkołach oraz ok. 70 propo-
zycji szkoleniowych w formie 
kursowej. W Tychach posia-
damy nowoczesną pracownię 
do kształcenia pracowników do 
obsługi obrabiarek numerycznie 
sterowanych. Wiemy, że w 
przedsiębiorstwach Katowickiej 
Specjalnej Stefy Ekonomicznej 
jest duże zapotrzebowanie na 
tego typu specjalistów.
Ostatnia reforma szkolnictwa 
zawodowego wprowadziła 
tzw. Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe. Co to oznacza?

– Jest to forma łącząca 
system szkolny z systemem 
kursowym. W obrębie każdego 
zawodu pracownik zdobywa 
jedną, dwie lub trzy kwalifi -

kacje. System szkolny obej-
muje wszystkie kwalifi kacje. 
W systemie kursowym można 
je zdobywać pojedynczo 

w dowolnych odstępach 
czasowych. Jeżeli zdobędzie 
się wszystkie kwalifikacje 
niezbędne do wykonywania 

danego zawodu, można 
uzyskać dyplom technika. 
ZDZ już we wrześniu 2012 
roku uruchomił KKZ w zawo-

dach górniczych z obszaru 
mechanicznej przeróbki węgla. 
Skorzystali z nich ludzie, 
którzy pracowali w górnictwie, 
ale nie mieli odpowiedniego 
wykształcenia.
Kilka dni temu rozpoczęło 
działalność Centrum Kompe-
tencji. Do kogo skierowana 
jest oferta tej placówki?

– Centrum Kompetencji 
zostało uruchomione przez 
ZDZ wspólnie z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 
i fi rmą Festo, jednym z wiodą-
cych światowych producentów 
automatyki przemysłowej. 
Stworzyliśmy profesjonalną 
bazę, jednorazowo 26 osób 
będzie mogło się kształcić 
w zawodach związanych z 
automatyką, pneumatyką, 
mechatroniką i robotyką. 
Centrum dedykowane jest w 
pierwszej kolejności pracow-
nikom zakładów z branży 
motoryzacyjnej znajdującym 
się w katowickiej strefie
ekonomicznej.
Co Zakład Doskonalenia Zawo-
dowego może zaproponować 
młodym ludziom, którzy myślą 
o wyborze szkoły ponadgim-
nazjalnej?

– Aktualnie prowadzimy 67 
szkół niepublicznych, które 
posiadają uprawnienia szkół 
publicznych. Kształcimy w 
ponad 30 zawodach – od usłu-
gowych, takich jak kosme-
tyczka, masażysta, farmaceuta, 
opiekun osób starszych, po 
informatyków, teleinforma-
tyków i techników górników. 

Prowadzimy też technika i 
licea mundurowe oraz tech-
nikum lotnicze, gdzie szkolimy 
m.in. w zawodach technik 
awionik oraz technik obsługi 
portów i terminali. System 
szkolny adresowany jest przede 
wszystkim do młodzieży, którą 
zajmujemy się już od gimna-
zjum. Absolwent naszego 
gimnazjum jest przyuczonym 
pracownikiem w zawodach 
usługowych, związanych 
z motoryzacją, fotografiką, 
fryzjerstwem, handlem i 
budownictwem. O jakości 
kształcenia w naszych szko-
łach świadczą ponadprzeciętne 
wyniki osiągane przez uczniów 
na różnych egzaminach oraz 
bardzo wysoka zdawalność 
egzaminów zawodowych. 
Atutem są też praktyki zagra-
niczne w Irlandii, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, w Niem-
czech i we Włoszech. Skorzy-
stało z nich już ponad 400 
młodych ludzi. Prowadzimy 
także szereg szkół dla dorosłych, 
ale ostatnia reforma systemu 
edukacji ograniczyła kształ-
cenie dorosłych w systemie 
szkolnym do liceów ogólno-
kształcących.
Barierą dla części rodziców 
mogą być koszty...

– Miesięczne czesne w 
naszych szkołach waha się 
od kilkudziesięciu do 200 
zł, ale ok. 30 proc. uczniów 
jest zwolniona z opłat. Albo 
ze względu na trudną sytu-
ację materialną, albo za dobre 
wyniki w nauce.
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Czy Polska ma szanse, aby 
ograniczyć negatywne skutki 
polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej na polski prze-
mysł i polską gospodarkę, 
a jeśli tak, to jakie? Czy 
Polska może zostać wyłą-
czona z rygorów tej unijnej 
polityki? Czy Polska jest w 
stanie opracować i wdrożyć 
politykę energetyczną i 
klimatyczną dostosowaną 
do własnych warunków i 
możliwości? 

Między innymi na te 
pytania spróbują odpo-
wiedzieć uczestnicy konfe-
rencji „Polityka klimatyczna 
– próba oceny. Co dalej?”, 
która odbędzie się 29 maja 
w Katowicach, w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności.

Gościem specjalnym 
konferencji będzie dr Benny 
Peiser, dyrektor The Global 
Warming Policy Founda-
tion z Wielkiej Brytanii 
– wpływowego brytyjskiego 
think-tanku zajmującego się 
problematyką ocieplenia 

klimatu i wpływu czło-
wieka na ten proces. Dr 
Peiser wygłosi wykład w 
języku angielskim: „Global 
Warming Standstill and the 
Paris UN Climate Summit: 
Implications for EU Climate 
Policy” (Przerwa w ocie-
planiu klimatu, a Konferencja 
Narodów Zjednoczonych w 
Paryżu: Konsekwencje dla 
Europejskiej Polityki Klima-
tycznej). Swoje wykłady 
dotyczące zagadnień związa-
nych z polityką klimatyczną 
i jej skutkami zaprezentują 
też: prof. Leszek Marks z 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Herbert Gabryś, były 
wiceminister przemysłu i 
handlu oraz dr Bolesław 
Jankowski, ekspert w dzie-
dzinie polityki klimatyczno-
-energetycznej. 

Organizatorem konfe-
rencji są: Sekretariat Górni-
ctwa i Energetyki NSZZ 
Solidarności oraz Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność. 
–  Do udziału w konfe-

rencji zaprosiliśmy m.in. 
polskich eurodeputowa-
nych, a także przedstawi-
cieli wszystkich ugrupowań 
zasiadających w parlamencie 
krajowym. W sprawach 
kluczowych dla przyszłości 
gospodarki naszego kraju 
i polskiego społeczeństwa 
musimy działać wspólnie, 
nie oglądając się na barwy 
i  sympatie  pol i tyczne. 
Liczę, że ta konferencja 
może stać się impulsem do 
współdziałania wszystkich 
ugrupowań politycznych 
na rzecz ochrony polskiej 
gospodarki i Polaków przed 
skutkami jednostronnej 
polityki klimatyczno-ener-
getycznej UE. Jeśli chcemy, 
aby Polska była podmiotem, 
a nie przedmiotem polityki 
klimatycznej, i to nie tylko 
tej unijnej, ale również 
globalnej, musimy działać 
razem i w sposób zdecy-
dowany – mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności.

POD

Konferencja

Polityka klimatyczna – próba oceny. Co dalej?
Katowice, 29 maja 2015 roku

siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
godz. 14:00 – 17:00

 Program konferencji:
• 14:00 – 14.10 Słowo wstępne – przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność Dominik Kolorz
• 14:10 – 14:40 Wykład dr Benny Peisera „Przerwa w ocieplaniu klimatu a COP21 w 

Paryżu: Konsekwencje dla Europejskiej Polityki Klimatycznej”
• 14:40 – 15:00 Dyskusja
• 15:00 – 16:00 PREZENTACJE

I –  15:00–15:20 „Konsekwencje przyjęcia okresu epoki przedindustrialnej 
jako poziomu odniesienia dla realizacji celów polityki klimatycznej” – prof. 
Leszek Marks, geolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

II –  15:20–15:40 „Ocena sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Polski ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sektora paliwowo-energetycznego od 2005 r.” 
– Herbert Gabryś, były wiceminister przemysłu i handlu.

III – 15:40–16:00 „Społeczno-gospodarcze skutki wdrażania polityki klimatycznej” 
– dr Bolesław Jankowski, wiceprezes EnergSys Sp. z o.o., (fi rma wykonała wiele 
opracowań i analiz w zakresie oceny skutków wdrażania polityki klimatycznej) 

• 16:00 – 16.30 Dyskusja
• 16:30 – 16:45 Podpisanie wspólnej deklaracji 
• 16:45 – 17:00 Podsumowanie – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 

NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek oraz przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Dominik Kolorz

• Zakończenie konferencji

Polityka klimatyczna – co dalej?

Najważniejsze są praktyki zawodowe
Z Jackiem Kwiatkowskim, prezesem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach rozmawia Agnieszka Konieczny

Foto: TŚD



W
edług raportu 
OECD najle-
piej żyje się 
mieszkańcom 
A u s t r a l i i , 

Norwegii i Kanady. Spośród 
państw europejskich Polskę 
wyprzedzają nie tylko Niemcy, 
ale także Czesi i Słowacy. 
Kiepsko wypadliśmy, jeśli 
chodzi o dostępność do 
mieszkań, wysokość zarobków 
i długość życia.

Praca i płaca
Pod względem warunków 
pracy w raporcie OECD Polska 
zajęła dopiero 30 miejsce. Po 
raz kolejny potwierdziła się 
teza, że należymy do najbar-
dziej zapracowanych narodów 
na świecie. Według autorów 
opracowania przeciętnie w 
ciągu roku spędzamy w pracy 
1929 godzin. To więcej od 
średniej, która dla państw 
OECD wynosi 1765 godzin. 
Dla porównania Holender 
pracuje 1381 godzin rocznie, 
Niemiec 1397.

Długa praca Polaków nie 
przekłada się na poziom 
wynagrodzeń.  Mimo że 
pracujemy więcej niż inni, 
nasze zarobki są niższe od 
przeciętnej w OECD. Średnie 
dochody polskiego gospodar-
stwa domowego wynoszą ok. 
16 tys. dolarów rocznie na 
osobę, podczas gdy średnia 
dla państw OECD osiągnęła 
poziom 24 tys. dolarów. Pod 
względem zarobków oraz 
majątkowego dobrobytu 
mierzonego także poziomem 
oszczędności i wielkością 
posiadanego majątku, zaję-
liśmy dopiero 29 miejsce. 
Wśród państw europejskich 

gorzej powodzi się tylko 
Węgrom i Estończykom.

Według autorów opraco-
wania aż 40 proc. Polaków 
w wieku 15-64 lata nie ma 
zajęcia, za które otrzymywa-
łoby wynagrodzenie. To także 
wynik gorszy od przeciętnej. 
Średnio w krajach OECD 
problem braku płatnego zajęcia 
dotyczy 35 proc. ludzi w tym 
wieku. Bardziej od innych 
obawiamy się też utraty pracy. 
Pod tym względem zajęliśmy 

dopiero 31 miejsce. Za Pola-
kami znaleźli się tylko m.in. 
Hiszpanie i Portugalczycy.

Warunki mieszkaniowe 
Warunki mieszkaniowe są 
w Polsce bardzo złe. W tym 
zestawieniu zajęliśmy jedną 
z ostatnich pozycji, wyprze-
dzając tylko Rosję i Turcję. 
Przeciętny Kowalski ma do 
dyspozycji tylko 1 pokój. 

Jeśli chodzi o dostępność 
do mieszkań równie fatalnie 

wypadliśmy także w najnow-
szym raporcie Social Progress 
Index. Jest to alternatywny do 
Produktu Krajowego Brutto 
sposób mierzenia rozwoju 
społeczeństwa. Powstaje na 
podstawie kilkudziesięciu 
wskaźników podawanych 
przez UNICEF, Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) 
oraz Komisję Europejską. 
W raporcie Social Progress 
Index wśród 20 najlepiej 
rozwiniętych społecznie 

państw znalazło się aż 15 
krajów należących do UE. 
Polski między nimi nie było, 
ponieważ zajęła dopiero 
27 miejsce. Podobnie jak w 
raporcie OECD lepsi od nas 
okazali się Czesi i Słowacy. 

Wpływ na kiepską ocenę 
naszego kraju miały m.in. 
warunki mieszkaniowe. 
Jeśli chodzi o dostępność 
do mieszkań zajęliśmy 126 
miejsce na świecie, wyprze-
dzając jedynie Jordanię i 

Gabon. Państwa o porówny-
walnym poziomie PKB, np. 
Chorwacja i Turcja wypadły 
znacznie lepiej od nas.

Według jednego z raportów 
Eurostatu, w UE w przelud-
nionych mieszkaniach żyje 
ok. 17 proc. ludzi, w Polsce 
trzy razy więcej – ponad 46 
proc. Wśród państw będących 
członkami Unii gorzej niż w 
Polsce jest tylko w Rumunii 
i na Węgrzech. Zgodnie z 
unijnymi standardami każda 
kawalerka jest zbyt małym 
mieszkaniem. Zarówno osoba 
mieszkająca samotnie, jak i 
małżeństwo nie posiadające 
dziecka, powinno mieć do 
dyspozycji mieszkanie, w 
którym znajduje się sypialna 
i pokój dzienny. 

Długość życia
W raporcie OECD Polacy 
wypadli bardzo źle także 
pod względem długości życia 
i poziomu zadowolenia z 
niego. Jeżeli wiek emery-
talny w naszym kraju nie 
zostanie obniżony, to prze-
ciętny Kowalski tylko przez 
5 lat będzie mógł cieszyć się 
emeryturą. Średnia długość 
życia w Polsce wynosi niecałe 
77 lat – dla kobiet 81, dla 
mężczyzn 73. To o ponad 
5 lat mniej niż w Szwaj-
carii, której mieszkańcy żyją 
najdłużej. Pod względem 
długości życia zajęliśmy 
dopiero 29. pozycję. Jak 
wynika z raportu, Polacy nie 
są zbyt zadowoleni ze swojego 
życia. W tym zestawieniu 
znaleźliśmy się dopiero na 
30 miejscu wśród 36 krajów 
OECD.

AGNIESZKA KONIECZNY

P U B L I C Y S T Y K AZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 19/2015 |  KATOWICE 14-20.05.2015 5

Jak się żyje i mieszka w Polsce?

Polska nie należy do państw, w których żyje się najlepiej. W raporcie Better Life Index opublikowanym 
niedawno przez OECD znaleźliśmy się na 27 pozycji spośród 36 badanych krajów. Odległe miejsce zajęliśmy 
też w rankingu dotyczącym poziomu rozwoju społecznego.

Podobnie jak podczas poprzednich wakacji dzieci 
z najbiedniejszych rodzin będą mogły wyjechać na 
darmowe kolonie organizowane przez Fundację 
na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Jak 
informuje Wioletta Sznapka, kierownik biura 
Fundacji, w tym roku przygotowanych zostało 
150 bezpłatnych miejsc kolonijnych w Zwardoniu, 
Węgierskiej Górce i Ustroniu. 

– Akcja skierowana jest do dzieci ze szkół 

podstawowych, na które rodzice pobierają zasiłek 

rodzinny. Prosimy komisje zakładowe Solidarności 

o zgłaszanie do biur terenowych dzieci, które 

mogłyby skorzystać z takich kolonii – mówi 

Wioletta Sznapka. Podkreśla, że w przypadku 

gdy chętnych dzieci będzie więcej niż miejsc, 

biura terenowe  zweryfi kują informacje o sytuacji 

materialnej rodzin.

BEZPŁATNE KOLONIE DLA DZIECI

Ogłoszenie

Foto: com
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N
oc Muzeów z 
katowickim Insty-
tutem Pamięci 
Narodowej zorga-
nizowana będzie 

pod hasłem „Pasjonaci historii”. 
Oprócz zwiedzania siedziby 
IPN i jego archiwów przy ul. 
Józefowskiej w ofercie insty-
tutu są m.in. pokaz fi lmowy, 
koncert pt. „Z piosenką przez 
historię” w wykonaniu katowi-
ckich harcerzy i liczne prelekcje 
o czasach PRL. – Polecamy 
wykłady edukacyjne m.in. na 
temat śląskich komputerów w 
PRL i historii polskiej czapki 
wojskowej w latach 1935-1955. 
Nasi goście będą mogli również 
poznać związki modelarstwa 
z historią. Prawdziwą gratką 
dla sympatyków piłki nożnej 
będzie wykład dziennikarza 
Andrzeja Gowarzewskiego, 
znawcy i historyka piłki nożnej, 
na temat historii tej dyscypliny 
sportu w czasach PRL – mówi 
Monika Kobylańska, rzecznik 
prasowy IPN w Katowicach. 
„Noc Muzeów” z katowickim 
IPN uatrakcyjnią też zbiory 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Powstań Śląskich – 
„Weteran” oraz eksponaty Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939 roku” 
związane z pomordowanymi 
podczas II wojny światowej 
przez NKWD funkcjonariu-
szami policji. Pamiątki po nich 
tworzą Izbę Pamięci w siedzibie 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. Jak co roku 
organizatorzy „Nocy Muzeów” 
z Oddziału IPN w Katowicach 

zadbali o edukację historyczną 
najmłodszych uczestników tego 
projektu. Specjalnie dla nich 
przygotowali mini grę terenową 
„Znaj znak”. Zadaniem graczy 
będzie rozpoznanie symboli, 
znaków, postaci i dat związanych 
z najnowszą historią Polski. 
Kulminacją „Nocy Muzeów” 
z IPN będzie premiera fi lmu 
„Bohaterowie ze Steinu” w 
reżyserii Piotra Szalszy. Doku-

ment poświęcony jest zamor-
dowanym w więzieniu w Stein 
członkom wiedeńskiej komórki 
wywiadowczej Armii Krajowej.

„Noc Muzeów” z katowickim 
IPN rozpocznie się o godz. 18.00, 
a zakończy o godz. 23.00. O 
17.00 realizację projektu zain-
auguruje ŚCWiS. Do godz. 23.00 
po Izbie Pamięci Kopalni Wujek 
oraz miejscach związanych z 
pacyfi kacją zakładu i śmiercią 

9 górników oprowadzać będą 
uczestnicy historycznego strajku 
w grudniu 1981 roku. Zwiedzanie 
połączone zostanie z projekcją 
fi lmu Agnieszki Świdzińskiej 
„Życiorysy z bliznami”. – Dla 
zwiedzających przygotowaliśmy 
również gry planszowe zwią-
zane z PRL-em, prasę opozy-
cyjną z lat 80. i wystawę papie-
skich zdjęć Adama Bujaka. Na 
naszych najmłodszych gości 

czekają edukacyjne koloro-
wanki i puzzle oraz konkurs z 
nagrodami. Atrakcją wieczoru 
będzie koncert pt. „Piosenki z 
tekstami”. Grupa „Obok Sceny” 
przypomni kultowe pieśni 
opozycyjne – informuje Seba-
stian Reńca z ŚCWiS.

16 maja pomiędzy IPN 
a ŚCWiS kursować będą 
bezpłatne busy. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

16 maja oddział IPN w Katowicach już po raz siódmy włączy się w ogólnoeuropejski projekt „Noc muzeów”. 
W Izbie Pamięci Kopalni Wujek przedsięwzięcie realizować będzie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 

Nocne zwiedzanie muzeów

W dniach 25-26 kwietnia pod 
hasłem „Maryja wspiera w 
nawracaniu i ewangelizacji” 
tysiące związkowców z Soli-
darności z całej Polski wzięło 
udział w XVI Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Solidarności do 
Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Licheniu. 

Wśród nich była liczna 
grupa związkowców z Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego na czele 
z członkami Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów. 
Podczas uroczystej sumy przed 
Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Licheńskiej seniorów 
ze śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności reprezentowało 
osiem pocztów sztandaro-
wych. Mszę świętą odprawiał 
ks. Józef Wysocki, proboszcz 
parafii   pw. św Wojciecha w 
Koninie. – Ze szczególną uwagą 
wysłuchaliśmy jego homilii. 
Ksiądz wskazywał m.in. na brak 
poszanowania ludzi pracy w 
naszym kraju. Podkreślał też, że 
my, katolicy nie możemy być 
obojętni na to, co się dzieje w 
Ojczyźnie – mówi Bronisław 

Skoczek, przewodniczący RSEiR 
NSZZ Solidarność.

Po nabożeństwie pielgrzymi 
złożyli kwiaty pod znajdującym 
się nieopodal licheńskiej bazy-
liki pomnikiem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz monumentem 
upamiętniającym wydarzenia 

Sierpnia 1980 roku. Związkowcy 
odśpiewali hymn państwowy. 
– Dla nas, seniorów związku, 
to zawsze bardzo wzrusza-
jący moment. Gdy na zakoń-
czenie pielgrzymki śpiewamy 
„Mazurka Dąbrowskiego”, to 
wtedy czujemy siłę Solidar-

ności. Dziękujemy Bogu za 
pielgrzymki do Lichenia, bo 
każda z nich umacnia nas w 
wierze i czyni lepszymi. Przy-
nosi też nadzieję na lepsze 
jutro dla nas i naszego kraju – 
podkreśla Bronisław Skoczek.

BEA

Walkę o utrzymanie deputatu 
węglowego przysługującego 
emerytom z branży górniczej 
zapowiedzieli związkowi 
seniorzy podczas obradują-
cego 27 kwietnia Walnego 
Zebrania Delegatów Regio-
nalnej Sekcji Emerytów i 
Rencistów NSZZ Solidarność.

– Uzgodniliśmy, że jeśli 
rozmowy na ten temat z 
zarządami spółek węglo-
wych nie przyniosą efektu, 
to jesienią zorganizujemy 
dużą manifestację przed 
siedzibą Kompanii Węglowej 
i Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. Jeśli zajdzie 
taka potrzeba, będziemy też 
protestować w Warszawie – 
relacjonuje Bronisław Skoczek, 
przewodniczący RSEiR.

Wiele uwagi delegaci poświę-
cili aktywności związkowych 
seniorów w wyborach prezy-
denckich i parlamentarnych. 
Delegat i były poseł Paweł 
Nowok wskazał, że tylko liczny 
udział związkowców z Solidar-

ności w wyborach jest szansą 
na doprowadzenie do oczeki-
wanych przez nich zmian w 
państwie. – Te zmiany dokonają 
się tylko poprzez naszą aktyw-
ność wyborczą. Jeśli będziemy 
bierni, to za cztery lata górni-
ctwa w Polsce i innych branż 
może już nie być – wskazał 
Nowok. Podczas WZD zasłużeni 
działacze sekcji uhonorowani 
zostali związkowymi odzna-
czeniami i dyplomami. – W 
ten sposób doceniamy naszych 
kolegów, bo to oni są solą Soli-
darności, oni doprowadzili do 
utworzenia naszego związku 
– wyjaśnia Bronisław Skoczek. 
WZD RSEiR zorganizowane 
zostało w siedzibie Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność. Gośćmi 
zebrania byli m.in. wiceprze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Piotr Nowak 
i szef Krajowgo Sekreta-
riatu Emerytów i Rencistów 
Dariusz Kucharski.

BG

WZD Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów

XVI Pielgrzymka Solidarności do Lichenia

PROGRAM:
18.30 – prelekcja pt „Śląskie 
komputery w PRL” Piotra Fuglewicza 
z Muzeum Historii Komputerów 
i Informatyki w Katowicach oraz 
dr. Mirosława Sikory z IPN w 
Katowicach
19.15 – koncert „Z piosenką przez 
historię” w wykonaniu harcerzy 
z Boguszowickiego Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego 
„Ślady”– cz. I
19.45 – prelekcja dziennikarza 
Andrzeja Gowarzewskiego pt. 
„Ciekawie o piłce nożnej” 
20.30 – wykład „Modelarstwo a 
historia, czyli jak z kawałka plastiku 
zrekonstruować przeszłość” Bartosza 
Kwiatkowskiego i Marcina Chruś-
cielewskiego z Polskiego Stowarzy-
szenia Modelarzy Redukcyjnych oraz 
dr. Jarosława Neji z IPN w Katowicach
21.00 – koncert – cz. II
21.30 – prelekcja pt. „Polska czapka 
wojskowa 1935-1955” dr. Grzegorza 
Bębnika z IPN w Katowicach
22.00 – pokaz fi lmu „Bohaterowie 
ze Steinu” i spotkanie z reżyserem.

Rozkład jazdy bezpłatnych 
busów na trasie: Muzeum Historii 
Katowic – IPN – KWK Wujek – 
Muzeum Historii Katowic:
odjazdy spod siedziby Muzeum 
Historii Katowic ul. Szafranka 9: 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
odjazdy spod siedziby IPN ul. 
Józefowska 102: 18.20, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.20
odjazdy spod Muzeum Izba 
Pamięci Kopalni Wujek – ul. W. 
Pola 65: 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.45

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

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 roku):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2015 roku):  4.053,47 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł

Prawo do zachowku
Moi rodzice w darowiźnie zapisali 
mieszkanie siostrze, gdzie ja przez 
całe życie (czyli 42 lata) mieszkałem 
a siostra mieszkała gdzieś indziej; 
w 2009 roku moja mama zmarła, 
po czym ja dalej oczywiście tam 
mieszkałem, a siostra postanowiła, 
że się wprowadzi do mnie i tak sie 
stało, ale w 2010 roku siostra posta-
nowiła, że ja mam się wyprowadzić 
bo to jej mieszkanie, a przecież to 
ja remont zrobiłem od podstaw, 
okna, panele itp. Remont był prze-
prowadzony wraz żoną. Chciałem 
się dowiedzieć, czy mi sie należy 
zachowek po mamie 1/3 czy 1/6 
połowy bo rożne są zdania, była 
sprawa w sądzie ale już drugi rok 
się ciągnie, bo mieszkanie wyce-
nione zostało przez rzeczoznawcę 
sadowego na kwotę 160.000 zł,. a 
siostra skłonna jest przekazać mi 
tytułem zachowku kwotę 10.000 
zł. Bardzo proszę o odpowiedź. 
(Tomasz)

Kwestię zachowku reguluje art. 
991 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – 
zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom 
spadkodawcy, którzy byliby powo-
łani do spadku z ustawy, należą 
się, jeżeli uprawniony jest trwale 
niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny 
uprawniony jest małoletni – dwie 
trzecie wartości udziału spadkowego, 
który by mu przypadał przy dzie-
dziczeniu ustawowym, w innych 
zaś wypadkach – połowa wartości 
tego udziału (zachowek). Należy 
zauważyć, że instytucja zachowku 

uaktualnia się w przypadku dzie-
dziczenia testamentowego oraz w 
przypadku darowizny dokonanej za 
życia spadkodawcy. Celem zachowku 
jest ochrona spadkobierców ustawo-
wych. W stanie faktycznym sprawy 
należny Panu zachowek wynosi 
½ udziału, jaki przypadłby Panu 
„gdyby nie” darowizna.

Zgodnie z utrwalonym poglądem 
w doktrynie prawa cywilnego: 
„jeżeli uprawniony nie otrzymał 
należnego mu zachowku bądź w 
postaci uczynionej przez spadko-
dawcę darowizny, bądź w postaci 
powołania do spadku, bądź w 
postaci zapisu (windykacyjnego lub 
zwykłego), przysługuje mu prze-
ciwko spadkobiercy roszczenie o 
zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej 
do pokrycia zachowku albo do jego 
uzupełnienia (art. 991 § 2 K.c.). 
(Komentarz do Kodeksu cywilnego 
pod red. A. Kidyby, WKP 2012). Jak 
wynika z Pana zapytania, w chwili 
obecnej toczy się sprawa sądowa, 
w której domaga się Pan od siostry 
zapłaty należnego Panu zachowku. 
Stosownie do postanowień art. 995 
K.c.: § 1 Wartość przedmiotu daro-
wizny oblicza się według stanu z 
chwili jej dokonania, a według cen 
z chwili ustalania zachowku § 2. 
Wartość przedmiotu zapisu windy-
kacyjnego oblicza się według stanu 
z chwili otwarcia spadku, a według 
cen z chwili ustalania zachowku. 
Z punktu widzenia Pana żądania 
zapłaty zachowku, kluczowe jest 

zatem ustalenie wartości przedmio-
towego mieszkania, które powinno 
być dokonane wg stanu z chwili 
dokonania darowizny, a wg cen 
aktualnych. Na co wskazuje Pana 
zapytanie, w sprawie został już 
powołany biegły rzeczoznawca, 
który wycenił wartość mieszkania 
na kwotę 160.000 zł. 

Z Pana zapytania nie wynika, 
czy ktoś jeszcze obok Pana i 
siostry był uprawniony do spadku 
po Pana mamie, gdyby założyć 
jednak, że Pana udział wyniósłby 
50 proc, a wartość mieszkania 
160.000 zł, to Pana zachowek winien 
wynieść 40.000 zł.

Informujemy, że powyższy artykuł 
nie jest opinią ani poradą prawną i 
nie może służyć jako ekspertyza przed 
sądem, urzędem czy osobą prywatną. 
Proszę pamiętać, że ze względu na 
długość opracowania artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, które 
w konkretnym przypadku nie mogą 
zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające 
Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, 
na bieżąco zasięgnąć dodatkowych infor-
macji w departamencie prawnym CDO24 
pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 
32 43 43 105, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby 
zainteresowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Łukasz Wocławek 
CDO24

Pomóżmy polskiej szkole 
we Lwowie
Solidarność z Chorzowsko-Świętochłowickiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie 
włączyła się w akcję „Pomóżmy polskiej szkole we 
Lwowie”, organizowaną przez Śląskie Forum Przewodniczą-
cych Rad Gmin i Powiatów. Pomoc w postaci m.in. artykułów 
biurowych oraz środków czystości trafi  do szkoły im. Św. Marii 
Magdaleny we Lwowie. O wsparcie przedsięwzięcia związkowcy 
z chorzowskiego przedsiębiorstwa zwracają się do komisji 
zakładowych Solidarności z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Akcja pomocy dla szkoły we Lwowie prowadzona jest do 26 
maja w każdy wtorek w biurze radnych przy ul. Polaka 2a 
w Świętochłowicach w godz. od 18.30 do 19.30. Dodatkowo 
związkowcy z CHŚPWiK oferują, że po artykuły zebrane 
przez organizacje związkowe podjadą we wskazane miejsca. 

Kontakt: Eugeniusz Szerszeń, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ Solidarność w CHŚPWiK tel. 604 127 760. 

Ogłoszenie

Miasteczko Westernowe Twinpigs w Żorach oferuje członkom 
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach 33 zł od osoby.

Bilety można kupić w Biurze Administracyjnym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach 
przy ul. Floriana 7 (pokój 99).

 Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 do 29 wew. 103 i 199.

Bilety do Miasteczka Twinpigs

Ogłoszenie
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» SZTAB PANA BRONISŁAWA MA 
CHYTRY PLAN, jak przypodobać się 
wyborcom Pawła Kukiza. Bronek przed-
stawia się teraz jako zwolennik JOW-ów 
i zwolennik referendum obywatelskiego. 
Proponujemy jeszcze, aby zdjął garnitur i 
założył ramoneskę, gwintówkę zamienił 
na gitarę Fendera, no i włosy postawił 
dęba. Na cukrze. Koniecznie na polskim 
cukrze, bo wtedy może mieć nadzieję, 
że zagłosują na niego również wyborcy 
Mariana Kowalskiego. 

» CZĘŚĆ ESTABLISHMENTU Z 
BRONKIEM NA CZELE wciąż nie 
rozumie, dlaczego aż tylu wyborców 
zagłosowało na Pawła Kukiza, a nie 
na Gajowego. Podpowiadamy – może 
to dlatego, że Bronek nigdy nie był w 
Jarocinie. Trzeba koniecznie wysłać 
tam Bronka jeszcze przed końcem 
kampanii. Niech spotka się się tam 
z młodymi działaczami peło, niech 
wspólnie zaśpiewają „Skórę”.

» MY PAMIĘTAMY, ŻE BRONI-
SŁAW PRZEZ OSTATNIE PIĘĆ LAT 
konsekwentnie olewał miliony obywa-
teli domagających się referendum 
w sprawie wieku emerytalnego czy 
obowiązku szkolnego 6-latków. Ale jego 
sztab wierzy, że wyborcy zapomnieli 
i dadzą się nabrać na opowieści, że 
Bronek od kołyski był zwolennikiem 
JOW-ów. Co oni tam biorą podczas 
narad sztabu? Chyba nie dopalacze, 
bo przecież kumpel Bronka Donek 
dopalacze zlikwidował, pedofilów 
wykastrował, a Polacy z zielonej wyspy 
wrócili do kraju. A właściwie do paru 
krajów. Na Wyspach.

» Z ZACIEKAWIENIEM OBSER-
WUJEMY SKUTKI powyborczego 
popłochu w establishmencie polityczno-
dziennikarskim. Porażka Bronka w 
pierwszej turze, znakomite wyniki 
Dudy i Kukiza zachwiały ich poczuciem 
bezpieczeństwa na dobrze płatnych 
posadkach, na których siedzą od lat 
razem z krewnymi i znajomymi. Już 
ciskają gromy na durne społeczeń-
stwo, które nie dostrzega, jak dobrze 
mu się żyje. Słynny profesor od tzw. 
diagnoz społecznych, dyżurny socjolog 
rządzącego establishmentu, niejaki 
Czapiński raczył ocenić w rozmowie z 
portalem gazetaprawna.pl, że „rośnie 
fundamentalistyczny radykalizm w 
młodym pokoleniu Polaków. Módlmy 
się, by jak najszybciej wyemigrowali, 
dzięki czemu ochronimy porządek”. 
Tak, tak. Cytujemy w całości. Nadal 
chcecie głosować na Bronka i na peło?

» JEŚLI NADAL. TO JESZCZE JEDEN 
PRZYKŁAD. Na początku powybor-
czego tygodnia pan Bronisław raczył 
udać się na spacer po Warszawie. W 
trakcie spaceru zaczepił go pewien 
młodzieniec i zapytał, jak ma żyć i za 
co kupić mieszkanie jego siostra, która 
po trzech latach szukania pracy znalazła 
w końcu taką, w której zarabia 2 tys. 
złotych. Prezydent poradził, aby zmieniła 
pracę i wzięła kredyt. Gdyby Bronek nas 
zapytał, co zrobić, żeby ponownie zostać 
prezydentem, poradzilibyśmy mu, żeby 
wyemigrował do innego kraju i tam 
wystartował w wyborach. Powodzenia.

» JAK WYCZYTALIŚMY W DZIEN-
NIKU FAKT, wiceprezesem miejskiej 
spółki ciepłowniczej w Łodzi po miesiącu 
pracy w przedsiębiorstwie została 25-letnia 
Marta Giermasińska, prywatnie narze-
czona wicemarszałka województwa 
łódzkiego Dariusza Klimczaka (35 l.) z 
PSL i córka prominentnego działacza 
ludowców. Źli ludzie od razu donieśli 
do mediów, że to skandal i nepotyzm, 
że dziewczyna dopiero co skończyła 
studia z zakresu prawa kanonicznego 
i o ciepłownictwie nie ma zielonego 
pojęcia. Akurat z tym zielonym pojęciem 
to w przypadku PSL byśmy uważali. 
Poza tym z pewnością pani Marta kalo-
ryfer w domu ma. 

» HAŁAS, JAKI POWSTAŁ WOKÓŁ 
PANI WICEPREZES, odbił się jednak 
zbyt szerokim echem w całym kraju. 
Koniec końców interweniował sam 
polski Fred Flinstone, bliżej znany jako 

Janusz Piechociński lub też szef PSL. 
Pani Marta honorowo, a jakże, zrezyg-
nowała z tego ochłapu, jakim jest stołek 
wiceprezes w miejskiej spółeczce. Nie 
ma się o co szarpać. Tyle jest innych 
spółek w województwie, w których 
partyjni towarzysze dbają o prawidłową 
politykę personalną. 

» MOŻE NP. ZOSTAĆ PANIĄ WICE-
PREZES TAKIEJ FIRMY, jak ta, która 
będzie budować przystanki autobusowe 
w stolicy województwa świętokrzy-
skiego. Jak wyczytaliśmy w Fakcie, 
Kielce postanowiły wybudować 81 
przystanków za 400 tys. zł każdy. Tanie 
jak barszcz. Siostra tego nieszczęśnika, 
który bezczelnie zaczepiał Bronka na 
ulicy, musiałaby odłożyć tylko 200 
swoich pensji, żeby kupić sobie taki 
przystanek i w nim zamieszkać.

» A NA KONIEC WIEŚĆ, KTÓRA 
SZCZEGÓLNIE NAS PORUSZYŁA. 
Jak doniosły media, w powyborczy 
wtorek 48 posłów wyruszyło na poligon 
1. Warszawskiej Brygady Pancernej w 
Wesołej, aby wziąć udział w szkoleniu 
obronnym. Parlamentarzyści strzelali, 
rzucali granatami ćwiczebnymi, udzie-
lali pierwszej pomocy i testowali maski 
przeciwgazowe. Widać, że nie liczą na 
cud ani 24 maja, ani podczas jesiennych 
wyborów do Sejmu. A my naiwni myśle-
liśmy, że chłopaki i dziewczyny tak po 
prostu odkręcą tabliczki z ław poselskich, 
spakują walizki i wyjadą z Wiejskiej. 
Tymczasem szykuje się niezła jatka. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Reklama

Mamo, zobacz! Przez wakacje piersi 
mi urosły. 
– Wiem.
– A jak myślisz, od czego tak urosły?
– Od piwa, Marcin, od piwa? 

***
Przychodzi baba do lekarza. 
– Panie doktorze, mam problem 
ze zdjęciem opatrunku na plecach.
– Nie ma sprawy, pani da mi ten 
swój aparat to pstryknę 

***
Pielęgniarka wchodzi do sali i pyta 
pacjenta: 
– Stolec był?
– Ja tu leżę dopiero dwa dni i nie 
znam jeszcze wszystkich lekarzy. 

***
Przychodzi grabarz do domu i 
mówi do żony: 
– Dawaj obiad, bo miałem ciężki 
dzień.
– A co się stało? – pyta żona.
– Wiesz, dzisiaj chowaliśmy znanego 
artystę i miał taki aplauz, że musie-
liśmy go dziewięć razy wykopywać. 

***
Wchodzi blondynka do windy, a 
tam stoi facet i pyta się: 
– Na drugie? 
– Agnieszka. 

Żona do męża: 
– Jesteś najgorszym leniem jakiego 
znam, pakuj się i wynoś.
– Ty mnie spakuj..

***
Jaka jest różnica pomiędzy piłeczką 
do golfa a punktem G?
– Facet potrafi  spędzić dwie godziny 
szukając piłeczki... 

***
Żona robi kolacje. Mówi do męża:
– Kochanie chcesz naleśnika?
Mąż na to:
– Nie, wolę na misjonarza.

***
– Jak pan myśli, co jest w dzisiej-
szych czasach większym problemem: 
niewiedza czy obojętność?
– Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. 

***
W sklepie zoologicznym klientka 
składa reklamację:
– Kupiłam wczoraj u państwa tego 
żółwia stepowego i chciałabym go 
wymienić na innego...
– A co z nim jest nie tak?
– Nie chce stepować... 

***
Pan domu otwiera drzwi i mówi:
– Teściowo, co tak stoicie na zewnątrz 
w deszczu?! Idźcie do domu! 

ROZBAWIŁO nas to

Autopromocja

Czy w Twoim miejscu pracy przestrzegane Czy w Twoim miejscu pracy przestrzegane 
są przepisy prawa pracy?są przepisy prawa pracy?

Czy Twoje stanowisko pracy Czy Twoje stanowisko pracy 
jest bezpieczne?jest bezpieczne?

Czy w pracy potrzebujesz pomocy?Czy w pracy potrzebujesz pomocy?

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

ZORGANIZOWANIZORGANIZOWANI
MOGĄ WIĘCEJ!MOGĄ WIĘCEJ!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 
I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:I ZAŁÓŻ ZWIĄZEK:
tel.:tel.:  32 728 41 13 32 728 41 13 

e-mail:e-mail:  

rozwoj@solidarnosckatowice.plrozwoj@solidarnosckatowice.pl


