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w tylu rządach zasiadał 

w ostatnich 25 latach 
Bronisław Komorowski. 

Nieprzerwanie przez 
blisko 20 lat był posłem.
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Stanisław Kłysz: Prezes stwierdził, 
że na tę chwilę nie widzi żadnego 
zagrożenia i spółka powstanie w 
wyznaczonym terminie. » STRONA 3

Ksenia Ulanowicz-Sienkiel: Mówi 
się, że jesteśmy pokoleniem straconym, 
nastawionym tylko na konsumpcję, że nic 
nam się nie chce. To nieprawda. » STRONA 4

Tysiące pracowników zatrudnionych w szkodliwych warunkach nie ma prawa do wcześniejszej emerytury. 
Jeden z najważniejszych postulatów Solidarności, jakim jest nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych, wciąż 
czeka na realizację.

Jak pracownik drugiej kategorii
U

stawa o emery-
turach pomo-
stowych, która 
weszła w życie 
1 stycznia 2009 

roku, podzieliła pracowników 
zatrudnionych w uciążliwych 
warunkach na dwie kategorie. 
Do pierwszej należą ci, którzy 
nabywają uprawnienia do 
emerytury pomostowej. Drugą, 
znacznie liczniejszą grupę 
stanowią osoby nie posiadające 
takiego prawa. – W starym 
systemie, w podziale na 14 
sektorów gospodarki naro-
dowej ponad 300 rodzajów 
prac było uznanych za pracę 
w szczególnych warunkach. W 
załączniku do nowej ustawy 
wymienionych zostało zale-
dwie 40 rodzajów prac w 
szczególnych warunkach i 24 
o szczególnym charakterze. Po 
zmianie przepisów pracownicy 
zatrudnieni w identycznych 
warunkach, ale na różnych 
stanowiskach, nie są jedna-
kowo traktowani. Część z 
nich nabywa uprawnienia do 
emerytury pomostowej, inni 
nie – podkreśla prof. Marcin 
Zieleniecki, prawnik z działu 
eksperckiego Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność.

Drugim problemem jest 
uzależnienie możliwości 
przejścia na to świadczenie 
od momentu rozpoczęcia 
pracy. – Tylko osoby zatrud-
nione przed 1 stycznia 1999 
roku mogą nabyć prawo 
do emerytury pomostowej 
– zaznacza prof. Zieleniecki. 
Oszukani czują się m.in. ci, 
którzy rozpoczęli pracę w 
uciążliwych warunkach po 
1 stycznia 1999 roku i przed 
1 stycznia 2009 roku, czyli 
przed wejściem nowej ustawy 
w życie. – W tym okresie nie 
były znane szczegóły plano-
wanych zmian w ustawie o 
emeryturach pomostowych 
– zaznacza prawnik.

Ludzie mają żal
Największą grupę pracowników, 
którzy stracili uprawnienia do 
emerytury pomostowej lub ich 
w ogóle nie nabywają, stanowią 
koksownicy i hutnicy. Jak 
informuje Jan Jelonek, przewod-
niczący Solidarności w Hucie 

Cynku Miasteczko Śląskie, w 
tym zakładzie na stanowiskach 
uprawniających do przejścia 
na emeryturę pomostową 
pracuje 168 osób, a ponad 200 
pracowników jest tego prawa 
pozbawionych. Wszyscy są 
zatrudnieni na wydziałach, 
na których praca jest uciążliwa 
– spiekalni, rafi nacji ołowiu i 
pieca szybowego. – Oprócz 
ogromnego hałasu i wysokich 
temperatur ci ludzie są narażeni 
na działanie cynku, ołowiu oraz 
innych niebezpiecznych metali 
znajdujących się w surow-
cach np. kadmu – mówi Jan 
Jelonek. Podkreśla, że prawa 
do emerytury pomostowej nie 

nabywają m.in. mechanicy 
utrzymania ruchu, mimo że 
znajdują się bardzo blisko linii 
produkcyjnej.

Rafał Terlecki pracuje 
w hucie na wydziale pieca 
szybowego od 1996 roku, 
obecnie na stanowisku mistrza. 
On także znalazł się wśród 
tych pracowników, którzy 
stracili prawo do emerytury 
pomostowej. – Miałem szansę 
odejść w wieku 55 lat, a muszę 
pracować do 67 roku życia. 
Połowa pracowników mojego 
wydziału jest w takiej sytuacji 
jak ja, niektórym do emerytury 
pomostowej zabrakło tylko 
roku. A warunki tu są bardzo 

ciężkie, hala jest zadymiona i 
zapylona, do tego jest bardzo 
gorąco – mówi.

Stalownia i wielki piec
Zdaniem Mirosława Nowaka, 
wiceprzewodniczącego Soli-
darności w ArcelorMittal 
Poland w Dąbrowie Górniczej 
w chwili zmiany przepisów 
uprawnienia do wcześniejszej 
emerytury posiadało ok. 70 
proc. pracowników zakładu. 
Obecnie jest ich mniej niż 40 
proc. Uprawnień nie nabywa 
nawet część osób zatrudnionych 
na wydziale stalowni i przy 
wielkim piecu, gdzie warunki 
pracy należą do najtrudniej-

szych. Roman Świątkowski 
przy utrzymaniu ruchu przy 
wielkim piecu przepracował 
25 lat. Jest elektrykiem zmia-
nowym. W hucie zatrudnił się 
w 1990 roku, ale wcześniej 
pracował w kopalni. Po wejściu 
ustawy stracił uprawnienia 
do emerytury pomostowej. 
– Mnie uprawnienia zabrali, 
mechanikom zmianowym 
zostawili. Próbowałem się 
odwoływać, ale nie udało mi 
się. To jest niezrozumiałe, 
wszyscy odczuwamy wysokie 
temperatury, wdychamy pył, 
a tylko niektórzy będą mogli 
wcześniej iść na emeryturę – 
mówi Świątkowski.

Wystarczy nowelizacja
Zdaniem prof. Zielenieckiego 
ustawy o emeryturach pomo-
stowych nie trzeba pisać od 
początku. Wystarczy ją znowe-
lizować. Najważniejszą rzeczą 
jest przeanalizowanie wykazu 
prac, które zostały uznane za 
wykonywane w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym 
charakterze i odpowiedzieć 
na pytanie, czy wszystkie 
zostały właściwie zakwalifi -
kowane. – W ustawie znalazła 
się zarówno defi nicja takiego 
rodzaju pracy, jak i czynniki 
ryzyka decydujące o jej kwali-
fi kacji – podkreśla prawnik.

AGNIESZKA KONIECZNY
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Jeśli jako wyborca Pawła Kukiza 
miałbym zastanawiać się, czy wziąć 
udział w II turze wyborów prezy-
denckich i na kogo głosować, to 
postawa tego „szeroko pojętego 

obozu rządzącego”, prezentowana w ostat-
nich dniach kampanii powinna rozwiać 
wszelkie wątpliwości. Obecna władza robi 
wszystko, aby utrzymać się przy korycie, 
przy którym tak naprawdę siedzi już od 
ponad 25 lat. Obrzydliwe manipulacje, 
których dopuszczają się Bronisław Komo-
rowski, jego sztab i całe grono klakierów z 
„zaprzyjaźnionych telewizji”, przekraczają 
wszelkie granice. 

Przykładem takiej manipulacji jest 
zagrywka, której byliśmy świadkami 
podczas debaty telewizyjnej, związana z 
ankietą na stronie MamPrawoWiedzieć.pl. 
W większości odpowiedzi w ankiecie widać, 
że w sprawie unijnej polityki klimatyczno-
-energetycznej Andrzej Duda twardo stoi na 
gruncie obrony interesów Polski i Śląska, że 
krytykuje unijną politykę w tym obszarze 
jako nieracjonalną i szkodliwą dla naszego 
kraju. Jedna z tych kilku odpowiedzi stoi w 
sprzeczności z pozostałymi. Nie wiadomo, 
czy to błąd ankietera czy ankietowanego. I tę 
jedną odpowiedź wykorzystano do mydlenia 
oczu wyborcom. Bronisław Komorowski 

wymachując wydrukiem fragmenciku 
tej ankiety zaatakował podczas debaty 
telewizyjnej Dudę, twierdząc, że rzekomo 
popiera on unijną politykę klimatyczno-
-energetyczną. Ręce opadają. 

Pytam się, co robił prezydent Komo-
rowski i Platforma Obywatelska, gdy unijni 
decydenci forsowali rozwiązania niszczące 
polski przemysł i polskie bezpieczeństwo 
energetyczne? Gdzie byli, gdy Unia fundo-
wała nam drugi pakiet klimatyczny i Polska 
po raz kolejny została wyrolowana? Oni 
się na to wyrolowanie Polaków zgodzili! 
Bronisław Komorowski nawet nie kiwnął 
palcem w bucie, aby stanąć w obronie 
polskiego przemysłu i polskiej gospodarki.

Trzeba sobie zadać pytanie, gdzie był 
ten prezydent zgody i bezpieczeństwa, gdy 
trwały protesty na Śląsku? Otóż chował się 
w Pałacu. Nie chciał przyjechać na Śląsk, 
a do żon górników, które pojechały do 
Warszawy poprosić go o wsparcie, wysłał 
swoją małżonkę. Teraz przyjeżdża i składa 
kolejne puste obietnice. A po wyborach 
powie jak zwykle, że chciał, ale się nie da. 
Nie chcę, aby w wyborach prezydenckich 
zwyciężył ktoś taki. 

Bronisław Komorowski to człowiek 
rządzącego od ćwierćwiecza establishmentu, 
którego jedynym celem jest trwanie przy 

korycie. Ten wianuszek sprzedajnych cele-
brytów, który go otacza, jest tego wyraźnym 
symbolem. To nie są ludzie, którzy stra-
cili pracę, to nie są ludzie, którzy musieli 
emigrować za chlebem. To odklejona od 
większości społeczeństwa „warszawka”, 
salon, który pasie się przy korycie władzy 
i załatwia z nim swoje interesy i intere-
siki nieprzerwanie od 25 lat. Na szczęście 
coraz więcej Polaków uświadamia sobie, że 
głosując na Komorowskiego, głosowaliby 
na ten warszawski salon, na Niesiołow-
skiego i Szejnfelda, na Lisa, na kumpli 
Zbycha i Rycha. 

Ja pójdę zagłosować na Andrzeja Dudę. 
I nie traktuję tego jako wybór pomiędzy 
mniejszym, a większym złem, ale jako 
wybór pomiędzy przyzwoitym kandydatem 
Andrzejem Dudą, a wielkim złem, które 
przyspawało się do koryta, czyli establish-
mentem polityczno-biznesowo-medialnym, 
reprezentowanym przez Platformę i Broni-
sława Komorowskiego. To środowisko, 
które nie potrafi  stoczyć uczciwej walki, 
które w sposób bezwzględny i obrzydliwy 
atakuje nie tylko kontrkandydatów, ale ich 
rodziny i ich dzieci. Obywatele powinni 
nie tyle pokazać im czerwoną kartkę, ile 
zdecydowanym ruchem oderwać od koryta. 
Oni z własnej woli nie odejdą.

A 
miało być lekko, łatwo i przyjemnie. 
Zjednoczony front przekazu rutynowo 
wbijał miliony gwoździ w miliony 

desek. Przemądre gazety i niemądrzy cele-
bryci stali nieprzerwanie na straży umysłów 
wyborców, dbając, aby szarym masom nie 
włączyło się niezależne myślenie, albo co 
gorsza polityczna aktywność. Lepiej nawet 
jeśli będą brzydzić się polityką, niż mieliby 
głosować. Cholera wie, co temu ludowi może 
do głowy strzelić. Już przecież wcześniej 
parę razy strzeliło i trzeba było się ratować, 
zmieniając nazwy partii, kanalizując emocje 
wystawaniem egzotycznych kandydatów 
na urzędy – rzekomych lewiców, rzekomych 
liberałów. Gdy lud wierzy, że modne jest 
olewanie głosowania, to jest bezpieczna 
sytuacja. Grono benefi cjentów systemu, cały 
układ zależności i powiązań, zapewni to, 
co potrzeba. Jak nie z miłości, to ze strachu 
przed utratą posady. Na straży stoją też 
wykreowani przez zaprzyjaźnione media  
celebryci. Skoro taki znany aktor czy inny 
artysta wybierają Donka czy Bronka, to 
trzeba brać z nich przykład. Przecież oni w 
życiu dużo osiągnęli z pewnością dlatego, 
że zawsze dobrze wybierali. 

Przez tyle lat to wszystko działało i nagle 
coś pękło, coś się zmieniło. Lud nie posłuchał 
autorytetów i celebrytów. Bronek znalazł 
się w opałach. To wszystko przez Kukiza 
chyba. I tych, co nie wyjechali z Polski. A 
przecież rząd na oścież otworzył im granice, 
aby wyp....i nie wracali. Mieli tam zostać 
i tylko kasę wysyłać, aby szeroko pojęty 
obóz władzy rósł w siłę i żeby żyło mu się 
dostatnio. A ci cholerni gówniarze, jak raczył 
łaskawie określić elektorat Kukiza facet, 
któremu nie jest wszystko jedno, poszli do 
wyborów i zagłosowali inaczej niż trzeba. 

Początkowy popłoch na salonach został 
jako tako opanowany. Do walki rzucono 
odwody. Ludzi tak wiarygodnych jak dwóch 
byłych prezydentów, czyli Bolka i Olka, a 

także jednego byłego premiera, który przed 
laty błagającym o pomoc ofi arom wielkiej 
powodzi raczył doradzić, że trzeba się było 
ubezpieczyć. Tomek Lis odważnie ciął na 
oślep, a sekundował mu jakiś Maliniak czy 
Karolak, który podobno jest wśród gawiedzi 
bardzo popularny. Salon kontratakuje. 

Czy to establishmentowi pomoże? Nie 
wiem. Z jednej strony nie takie rzeczy grupie 
trzymającej władzę uchodziły przez lata, z 
drugiej ci gówniarze, którzy tu się urodzili i 
nie wyjechali, są mądrzejsi, niż cwaniakom 

rządzącym Polską od ćwierćwiecza się 
zdaje. Ja już młody nie jestem, ale w tej 
walce trzymam z gówniarzami. I żałuję, że 
moje pokolenie dało się nabrać na odkre-
ślenie przeszłości grubą kreską, że było tak 
zakompleksione i naiwne, że od lat nie umie 
przyznać się do błędu, jakim była wiara, że 
już za chwileczkę, już za momencik Polska 
będzie normalnym państwem. Gówno 
prawda. Hymnem pokolenia dzisiejszych 
40-latków jest smutna pieśń pogodzonych 
z losem: „Polacy nic się nie stało”. 

Otóż stało się. Źle się stało. Ale razem 
z gówniarzami możemy odzyskać twarz i 
pogonić nie tylko pionka Bronka, ale całą 
tę bandę cwaniaków, która od lat wiedzie 
wygodne życie kosztem naszych niespełnio-
nych nadziei i marzeń. Prostych, zwykłych 
marzeń, na które wielu z nas wzięło kredyt 
na całe życie.

JEDEN Z DRUGĄ;)

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

LICZBA tygodnia

39
zwycięstwo na zawodowym ringu odniósł 
Damian Jonak. 16 maja w głównej walce 
wieczoru gali Tymex Boxing Promotion w 
Inowrocławiu Damian pokonał na punkty 
Tunezyjczyka Ayouba Nefziego. W pierwszych 
dwóch rundach pojedynku tunezyjski 
pięściarz sprawnie radził sobie w defensywie i 
kontratakował prawymi krzyżowymi. Jednak już 
w trzecim starciu Jonak zyskał sporą przewagę, 
a na początku czwartej rundy Polak posłał 
rywala na deski potężnym prawym sierpowym. 
Tunezyjczyk z trudem podniósł się z desek, 
jednak udało mu się dotrwać do końca rundy. 
W kolejnych starciach Damian utrzymywał 
przewagę i cały czas kontrolował walkę. Po 
ostatnim gongu sędziowie jednoznacznie 
wskazali na polskiego zawodnika, punktując: 
97:93, 99:91 i 97:92.

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Przez tyle lat to wszystko działało 
i nagle coś pękło, coś się zmieniło. 
Lud nie posłuchał autorytetów 
i celebrytów. Bronek znalazł 
się w opałach.

Unieważnić ten przetarg
» 22 MAJA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM 
W WARSZAWIE Solidarność zorganizuje demonstrację. 
Związkowcy domagają się unieważnienia procedury 
przetargowej na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. 
W kwietniu w przetargu na śmigłowiec dla polskiego wojska 
do etapu testów wybrano maszynę oferowaną przez Airbus 
Helicopters – H225M (wcześniej znany jako Eurocopter 
EC725 Caracal). Odrzucono dwa inne śmigłowce – Black Hawk 
amerykańskiej korporacji Sikorsky i jej polskiego zakładu PZL 
Mielec oraz AW149 proponowany przez PZL-Świdnik i jego 
właściciela – grupę AgustaWestland. Decyzję rządu w tej 
sprawie ogłosił prezydent Bronisław Komorowski. 
W ocenie Solidarności wybór zagranicznych maszyn kosztem 
tańszych i porównywalnych pod względem jakości helikopterów 
produkowanych w Polsce jest działaniem szkodliwym nie tylko 
dla polskiej armii i budżetu, ale również dla polskiego przemysłu 
zbrojeniowego. –  Odrzucenie oferty produkujących w Polsce 
zakładów Mielca i Świdnika jest dowodem na lekceważenie 
polityki obronnej Polski, a także polityki ekonomicznej i polityki 
społecznej państwa – podkreśla Roman Jakim, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego „S”. –  Na dodatek 
wybrana oferta nie spełnia warunków racjonalnej decyzji w 
sferze strategicznej, ani tym bardziej taktyczno – technicznej, 
czy obronnej. Jestem przekonany, że mieszkańcy Podkarpacia 
i Lubelszczyzny podziękują za to w najbliższych wyborach – 
dodaje przewodniczący. 
W ocenie związkowców rząd powinien unieważnić przetarg, a w 
ponownej procedurze przetargowej powinny zostać uwzględnione 
wyłącznie oferty polskich zakładów. 

Chodzi o wiarygodność fi rmy
» SOLIDARNOŚĆ TVP PROTESTUJE PRZECIWKO 
DALSZEJ WSPÓŁPRACY STACJI Z TOMASZEM LISEM. 
To reakcja na ostatnie wydanie programu „Tomasz Lis na 
żywo” z 18 maja, podczas którego w ocenie związkowców 
doszło do rażącego naruszenia podstawowych zasad etyki 
dziennikarskiej i podważenia wiarygodności spółki. 
Pisemny protest komisja zakładowa NSZZ Solidarność w TVP 
przesłała do prezesa spółki Juliusza Brauna. – W naszej ocenie 
autor i prowadzący wyżej wymieniony program dopuścił się 
rażącego naruszenia art. 21 Ustawy o radiofonii i telewizji oraz 
doprowadził swym działaniem do podważenia wiarygodności 
Telewizji Polskiej – czytamy w piśmie Solidarności 
skierowanym do prezesa Brauna. 
Bezpośrednim powodem protestu, jest cytowanie przez 
Tomasza Lisa w jego audycji publicystycznej kompromitujących 
treści z fałszywego, jak się później okazało, konta w serwisie 
społecznościowym córki Andrzeja Dudy. – Sposób prowadzenia 
programu w sposób jednoznaczny pokazuje, iż bezstronność, 
obiektywizm i szacunek do konieczności przekazywania 
prawdziwych informacji jest mu obcy. Do dnia dzisiejszego 
komisja zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. starała się unikać 
oceny naszego produktu, jakim jest program telewizyjny, ale tak 
drastyczne naruszenie norm etyki dziennikarskiej zmusza nas do 
postawienia wniosku o natychmiastowe zakończenie współpracy 
TVP S.A. z panem Tomaszem Lisem – napisali związkowcy. 

NA PODST. KOMUNIKATÓW DZIAŁU INFORMACJI KK, OPRAC. ŁK

Oni z własnej woli nie odejdą

KOMENTARZ

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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Komunikat

KONFERENCJA

POLITYKA KLIMATYCZNA – PRÓBA OCENY. CO DALEJ?
siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

Katowice, ul Floriana 7

29 maja 2015 r. (piątek) w godz. 14:00-17:00

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Benny Peiser, dyrektor The Global Warming Policy Foun-
dation z Wielkiej Brytanii – wpływowego brytyjskiego think tanku zajmującego się problematyką 
ocieplenia klimatu i wpływu człowieka 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 ocieplaniu klimatu, a Konferencja Narodów Zjednoczonych w Paryżu: Konsekwencje dla 
Europejskiej Polityki Klimatycznej).

14:00-14.10 – słowo wstępne w imieniu przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotra Dudy wygłosi wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidarność Bogdan Kubiak 
14:10-14:40 – wykład dr Benny Peisera pt. „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 z Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

II – 15:20–15:40 – „Ocena sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Polski ze szczególnym uwzględ-
nieniem sektora paliwowo-energetycznego w 2015 roku" – Herbert Gabryś, były wicemi-
nister przemysłu i handlu.

III – 15:40–16:00 – „Społeczno-gospodarcze skutki wdrażania polityki klimatycznej" – dr Bole-
sław 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

Organizatorem konferencji jest Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

Robocze spotkanie w sprawie 
przekształceń w Kompanii
Przedstawiciele górniczych 
organizacji związkowych i 
zarządów spółek węglowych 
spotkali się w Katowicach z 
pełnomocnikiem rządu do 
spraw restrukturyzacji górni-
ctwa węgla kamiennego Wojcie-
chem Kowalczykiem. Spotkanie 
dotyczyło stanu realizacji 
porozumienia katowickiego 
z 17 stycznia 2015 roku. 

Dyskutowano o szczegółach 
związanych z finansowym 
zabezpieczeniem pakietów 
osłonowych i odpraw jedno-
razowych zagwarantowanych 
porozumieniem. Poruszana była 
również kwestia tworzenia tzw. 
Nowej Kompanii Węglowej. 
– Prezes Kompanii Krzysztof 
Sędzikowski stwierdził, że na 
tę chwilę nie widzi żadnego 
zagrożenia i spółka powstanie 
w wyznaczonym terminie, 
czyli do końca września – 
relacjonuje Stanisław Kłysz, 
wiceprzewodniczący górniczej 
Solidarności.

W jego ocenie realizacja 
częsci procesów zapisanych 
w styczniowym porozumieniu 
powinna być znacznie przyspie-

szona. – Na przykład przejście 
kopalni Brzeszcze do grupy 
Tauron czy znalezienie inwe-
stora dla kopalni Makoszowy 
to kwestie, które wciąż się 
opóźniają, co niepokoi związki 
zawodowe i załogi. Takie prze-
ciąganie wszystkiego w czasie 
działa na szkodę kopalń, które 
dłużej pozostają bez gospo-
darza potrafiącego myśleć 
o ich rozwoju w perspek-
tywie wykraczającej poza 
kilka najbliższych miesięcy 
– zaznacza Kłysz.

Zwraca też uwagę, że praw-
dziwym testem na wiarygod-
ność słów wypowiadanych 
przez reprezentantów rządu 
i prezesów spółek węglowych 
będą kolejne tygodnie. – Na 
razie, poza tym, że część kopalń 
przeszła z Kompanii do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń i 
Węglokoksu i że udało się 
pozyskać zaliczkę od Węglo-
koksu na poczet tworzenia 
Nowej Kompanii, niczego 
konkretnego nie zrealizowano. 
Wciąż czekamy na konkretne 
rozwiązania inwestycyjne lub 
na pozyskanie inwestorów. 

Nowej Kompanii Węglowej 
też jeszcze nie ma, ani nie 
ma pełnego zabezpieczenia 
finansowego dla tworzonej 
spółki – wskazuje wiceszef 
górniczej „S”.

Jak zapowiedział po spot-
kaniu pełnomocnik rządu 
do spraw restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego 
Wojciech Kowalczyk, kolejna 
runda rozmów została zapla-
nowana na drugą połowę 
czerwca.

Oprócz spraw dotyczących 
Kompanii Węglowej podczas 
spotkania w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim omówiono także 
stan realizacji porozumienia 
kończącego styczniowo-lutowy 
strajk pracowników Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Uzgod-
niono, że wkrótce odbędzie 
się spotkanie poświęcone 
wyłącznie problemom zwią-
zanym z wdrażaniem zapisów 
tego dokumentu. Miejscem 
spotkania ma być siedziba 
Zarządu JSW, a jego dokładny 
termin zostanie podany w 
najbliższym czasie.

MJ, ŁK

Brak realizacji rządowej zapowiedzi szybkiego stworzenia Programu dla Śląska, pat negocjacyjny w tyskiej 
fabryce Fiata oraz wybory prezydenckie były głównymi tematami posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, które odbyło się 20 maja w Katowicach. 

Program dla Śląska bez Śląska?
W 

s t y c z n i u 
p r e m i e r 
Ewa Kopacz 
z a p o w i e -
działa, że w 

marcu zostanie ogłoszony 
tzw. Program dla Śląska. 
Kluczowym elementem 
tego dokumentu miały być 
projektydotyczące odbudowy 
przemysłu w regionie, miejsc 
pracy i wprowadzania innowa-
cyjnej gospodarki w naszym 
regionie. Porozumienie zawarte 
17 stycznia 2015 roku w Katowi-
cach pomiędzy reprezentantami 
strony rządowej z Między-
związkowym Komitetem 
Protestacyjno-Strajkowym 
przewiduje, że program reindu-
strializacji Śląska i Małopolski 
będzie opracowywany przy 
udziale strony społecznej i 
strony samorządowej przez 
powołany zespół rządowy. 
– Zapowiedzi ze stycznia jak na 
razie pozostają pustymi dekla-
racjami. Dotychczas odbyło się 
tylko jedno plenarne spotkanie 
stron, na początku lutego. 
Miało charakter konsultacyjny. 
Zapowiedziano powołanie 
kilku zespołów tematycz-
nych, które będą pracować 
nad treścią programu. Od tego 
momentu nie dzieje się nic. Ani 
nie otrzymaliśmy zaproszenia 
do udziału w pracach tych 
zespołów, ani nawet informacji 

na temat przebiegu prac nad 
programem – mówi Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. 
Przed miesiącem przedsta-
wiciele związku zwrócili się 
o taką informację do Jakuba 

Jaworowskiego, sekretarza 
stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, który jest 
odpowiedzialny za koordy-
nację prac nad Programem dla 
Śląska. Do dziś nie otrzymali 
odpowiedzi. 

W związku z tym Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność postanowił 
zwrócić się do premier Ewy 
Kopacz z wystąpieniem, w 
którym domaga się respekto-
wania zapisów porozumienia 

z 17 stycznia i realizacji zapo-
wiedzi o szybkim tempie prac 
nad tym dokumentem. – Coraz 
trudniej oprzeć się wrażeniu, 
że gospodarka, reindustriali-
zacja, przyszłość Śląska i jego 
mieszkańców, wbrew pięknym 
deklaracjom, nie mają dla 
rządzących żadnego znaczenia, 
że Śląsk i jego mieszkańcy 
po raz kolejny zostali przez 
rząd potraktowani w sposób 
lekceważący – czytamy w 
wystąpieniu Zarządu Regionu 
do premier Kopacz. 

– Przypominamy rządowi, że 
nie można tworzyć Programu 
dla Śląska bez Śląska. Dobitnie 
pokazał to styczeń 2015 roku, 
gdy władze centralne usiłowały 
wdrożyć program restruktu-
ryzacji górnictwa przygoto-
wany bez konsultacji ze stroną 

związkową i samorządowcami 
ze Śląska. Społeczność całego 
regionu słusznie oceniła to jako 
przejaw niebywałej arogancji 
decydentów i ich oderwania 
od rzeczywistości. Jest zdumie-
wające, że strona rządowa po 
raz kolejny popełnia ten sam 
błąd, który doprowadził do fali 
strajków i protestów społecz-
nych na Śląsku na początku 
roku – podkreślono w piśmie 
do szefowej rządu.

Członkowie  Zarządu 
Regionu zapoznali się też z 
sytuacją w tyskiej fabryce Fiat 
Chrysler Automobiles Poland, 
gdzie od wielu tygodni trwa 
pat negocjacyjny w rozmowach 
płacowych pomiędzy zakła-
dową Solidarnością, a kierowni-
ctwem fi rmy. Zapadła decyzja 
o zorganizowaniu 9 czerwca 
solidarnościowej demonstracji 
przed tyską fabryką koncernu. 
W akcji wezmą udział reprezen-
tanci organizacji związkowych 
zarówno z zakładów sektora 
motoryzacyjnego, jak i innych 
branż zrzeszonych w śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

Podczas  pos iedzenia 
omawiano również dotychcza-
sowy przebieg kampanii prezy-
denckiej i wpływ tej kampanii 
oraz wyników wyborów na 
szansę realizacji najważniej-
szych postulatów związku. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Nie można tworzyć 
Programu dla 
Śląska bez Śląska. 
Dobitnie pokazał to 
styczeń 2015 roku, 
gdy władze centralne 
usiłowały wdrożyć 
program restrukturyzacji 
górnictwa bez konsultacji 
ze stroną społeczną.

Foto: TŚD
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KRÓTKO 
Podwyżki w Zbrosławicach i 
Miasteczku Śląskim
» 200 ZŁ BRUTTO PODWYŻKI OTRZYMAJĄ 
WRAZ Z WYPŁATĄ za maj pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim. 
Wyższe wypłaty wypłacone zostaną im z wyrównaniem 
od kwietnia. Porozumienie w tej sprawie podpisali z 
pracodawcą związkowcy z Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność ze Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach.
Jak informuje Elżbieta Susek, przewodnicząca MOZ w 
tarnogórskim starostwie, związek w ośrodku pomocy 
społecznej w Miasteczku Śląskim funkcjonuje dopiero 
od niespełna trzech miesięcy. – Teraz pracownicy MOPS 
przekonali się, że utworzenie związku w placówce to był 
bardzo dobry ruch. To pierwsze podwyżki w ich ośrodku 
od czterech lat – mówi przewodnicząca. 
Reprezentanci tarnogórskiego MOZ wynegocjowali 
też podwyżki dla pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zbrosławicach. Podobnie jak w 
MOPS w Miasteczku Śląskim wynagrodzenia zasadnicze 
zatrudnionych w ośrodku wzrosną o ok. 200 zł brutto.
Tarnogórska organizacja Solidarności objęła swoim 
zasięgiem ośrodek w Zbrosławicach trzy lata temu. – 
Od tego czasu co roku negocjujemy wzrost płac dla 
załogi ośrodka. Najwyższe, na poziomie 350-400 zł 
brutto, wywalczyliśmy podczas pierwszych negocjacji w 
2011 roku. Później każdego roku płace pracowników 
systematycznie rosły o około 200 zł brutto – dodaje 
Elżbieta Susek.

Solidarność w zbrosławickim 
Urzędzie Gminy
» OD 8 MAJA W URZĘDZIE GMINY W 
ZBROSŁAWICACH działa organizacja NSZZ 
Solidarność. O pomoc w jej utworzeniu pracownicy 
zwrócili się do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach. – Powodem założenia związku w placówce były 
przede wszystkim nieprawidłowe relacje przełożonych 
z załogą. W urzędzie zauważono też znaczną poprawę 
sytuacji materialnej pracowników miejscowego 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie cztery lata 
temu utworzyliśmy organizację związkową. Tam co roku 
udaje nam się wynegocjować podwyżki dla załogi. To 
też miało wpływ na decyzję pracowników Urzędu Gminy 
w Zbrosławicach o założeniu związku w placówce – 
informuje Elżbieta Susek, przewodnicząca Solidarności w 
tarnogórskim starostwie.

Podwyżki w jastrzębskich 
jednostkach samorządowych
» 75 ZŁ PODWYŻKI BRUTTO DO PŁACY 
ZASADNICZEJ otrzymają od 1 lipca pracownicy 
jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu 
w Jastrzębiu-Zdroju: Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej. 
We wrześniu w postaci jednorazowej premii wypłacone 
zostanie im wyrównanie wzrostu wynagrodzeń od stycznia.
Porozumienie w sprawie podwyżek płac w 2015 
roku dla załóg tych placówek podpisane zostało 
pomiędzy prezydent Jastrzębia-Zdroju a związkowcami 
z Solidarności  z jednostek organizacyjnych podległych 
magistratowi. – To nie jest wysoki wzrost wynagrodzeń, 
ale lepiej mieć 75 zł brutto więcej do wypłaty, niż 
nie mieć ich wcale. Poprzedni prezydent każdego 
roku na wzrost płac rezerwował w budżecie miasta 
1,5 mln zł. W tym roku nowa pani prezydent robiła 
wszystko, żeby podwyżek nam nie przyznać. M.in. 
odwoływała się do trudnej sytuacji miasta. Na szczęście 
nasz Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy obliguje 
pracodawcę do corocznych negocjacji płacowych. 
Gdyby nie te gwarancje, to w tym roku na wzrost płac 
nasi pracownicy nie mieliby żadnych szans – informuje 
Stanisław Krzywicki, przewodniczący Solidarności w 
Miejskim Zarządzie Nieruchomości. 
Jastrzębskie MZN, MOSiR, MOPS i DPS zatrudniają ponad 
300 pracowników.

BG

Rozpoczęła działalność Regionalna Sekcja Młodych NSZZ Solidarność. 
Jej założyciele chcą rozwiązywać problemy młodych pracowników i przekonywać 
ich do tego, że warto należeć do związku zawodowego.

Chcą działać i pomagać
W 

gronie założycieli 
Regionalnej 
Sekcji Młodych 
znaleźl i  s ię 
związkowcy 

m.in. z Eurobanku, fi rmy Sandvik 
Polska w Katowicach, Walcowni 
Metali Dziedzice, chorzowskiej 
Alby, spółki Katowicki Węgiel 
oraz fi rmy Best Poland w Zabrzu. 
Zdaniem Kseni Ulanowicz-
-Sienkiel, przewodniczącej Soli-
darności w Eurobanku i jednej 
z inicjatorek powołania sekcji 
taka struktura jest potrzebna, 
bo młodzi ludzie muszą mieć 
swój głos w związku. – Chcemy 
zwracać uwagę na problemy 
młodych pracowników i zasta-
nawiać się, w jaki sposób je 
rozwiązywać. Mówi się o nas, 
że jesteśmy pokoleniem stra-
conym, nastawionym tylko na 
konsumpcję, że nic nam się nie 
chce. To nieprawda. Gdyby tak 
było, to dzisiaj nie spotkalibyśmy 
się tutaj – powiedziała po spot-
kaniu Ksenia Ulanowicz-Sienkiel.

Zaznacza, że bardzo wielu 
młodych ludzi zatrudnionych 
jest w korporacjach, w których 
człowiek traktowany jest jak 
trybik. Bardzo często są to fi rmy, 
w których nie działają związki 
zawodowe. – Jeżeli ktoś się 
odważy i podejmie działania, 
żeby w takiej firmie założyć 
związek, to najczęściej są one 
duszone w zarodku. Bardzo 
trudno jest też doprowadzić do 
dialogu z pracodawcą. Nawet 
jeśli się to uda, to ten dialog 
rzadko jest taki, jaki powinien 
być – mówi przewodnicząca Soli-
darności w Eurobanku. Zdaniem 
Rafała Mikołajczyka ze spółki 

Sandvik Polska problemem 
wielu młodych ludzi są niskie 
zarobki, znacznie odbiegające 
od pensji starszych pracow-
ników. – Związek zawodowy 
powinien dbać o to, żeby nikt 
z żadnego powodu nie czuł 
się w pracy dyskryminowany 
– przekonuje Mikołajczyk.

Jednym z najważniejszych 
celów, jaki młodzi działacze 
postawili przed sobą jest zachę-
canie innych do zapisywania 
się do związku. Ich zdaniem 
barierą jest niechęć młodych 
pracowników do związków zawo-
dowych i stereotypowe postrze-
ganie działaczy związkowych. 
– Według nich związkowiec to 
ten, który pali opony i dużo 

krzyczy – dodaje Ulanowicz-
-Sienkiel. – Młodzi nie garną 
się do związku, bo związek 
kojarzy im się z jakąś pikietą 
czy marszem. Dotarcie do ludzi 
myślących w ten sposób jest 
bardzo trudne. Jak się teraz 
nie obudzimy, to związki czeka 
marna przyszłość – podkreśla 
Adrian Duras ze spółki Kato-
wicki Węgiel. Zdaniem Michała 
Maciejewskiego z Walcowni 
Metali Dziedzice sporą winę 
za stereotypowe postrzeganie 
związków ponoszą media, które 
przedstawiają działaczy jako 
awanturników i podpalaczy 
opon. – Tak przecież nie jest. 
Młodzi ludzie są w związku 
po to, żeby coś w swojej fi rmie 

zmienić. Żeby jednak to się 
udawało starsi, doświadczeni 
związkowcy muszą wciągać 
młodych w działalność i słuchać 
tego, co mają do powiedzenia 
– mówi Maciejewski.

Podobna sekcja działa już 
także w krajowych struktu-
rach związku. 12 marca na 
spotkaniu w Kielcach młodzi 
ludzie reprezentujący blisko 40 
struktur wybrali Tymczasową 
Radę Sekcji Młodych i zapowie-
dzieli, że najpóźniej w sierpniu 
zorganizowany zostanie kongres 
założycieli Sekcji Młodych. 
W prezydium Rady Krajowej 
znalazła się Ksenia Ulanowicz-
-Sienkiel.

AGNIESZKA KONIECZNY

Porozumienie w sprawie postojowego w AMP
Pracownicy z Huty Królewskiej w 
Chorzowie za czas przebywania 
na postojowym otrzymają wyższe 
świadczenia, niż przewiduje 
Kodeks pracy. Solidarność z 
ArcelorMittal Poland podpisała 
porozumienie w tej sprawie z 
pracodawcą. – Dążyliśmy do 
tego, żeby ci pracownicy jak 
najmniej stracili na wynagro-
dzeniu – mówi Jerzy Goiński, 
przewodniczący Solidarności 
w ArcelorMittal Poland.

Strony uzgodniły, że pracownik, 
który będzie przebywał na posto-
jowym przez mniej niż 14 dni 
roboczych, otrzyma za ten okres 
80 proc. wynagrodzenia. Za posto-
jowe od 15 do 24 dni roboczych 
75 proc. wynagrodzenia, a od 25 
do 40 dni roboczych 70 proc. Gdy 
postojowe będzie dłuższe niż 40 
dni pracownik dostanie 60 proc. 
pensji. – To lepsze rozwiązanie 
od kodeksowego. Kodeks pracy 
przewiduje, że za każdy dzień 
postojowego pracownik powinien 
dostać 60 proc. wynagrodzenia 
– zaznacza Jerzy Goiński.

Pracownicy przebywający na 
postojowym będą kierowani na 
szkolenia oraz będą mieli możli-
wość wykorzystywania zaległych 
urlopów i dodatkowych dni 
wolnych wynikających z czte-
robrygadowego systemu pracy.

Porozumienie dopuszcza także 
możliwość zatrudniania pracow-

ników Huty Królewskiej w innych 
spółkach i hutach wchodzących w 
skład ArcelorMittal Poland. Jednak 
nie dalej niż 20 km od miejsca 
zamieszkania pracownika i nie 
dłużej niż przez 6 miesięcy w 
ciągu 2 lat. – Zdarzają się takie 
sytuacje, że w hucie Katowice 
w Dąbrowie Górniczej, czy w 

hucie Cedler w Sosnowcu brakuje 
osób do pracy i wówczas można 
sięgnąć po pracowników prze-
bywających na postojowym w 
innej hucie – wyjaśnia przewod-
niczący. Zastrzeżono także, że 
prace wykonywane do tej pory 
przez niektóre spółki zewnętrzne 
będą zlecane pracownikom AMP.

Ze względu na ograniczenie 
produkcji na postojowym 
od 20 kwietnia przebywa 44 
pracowników chorzowskiej 
huty. Porozumienie podpisane 
przez związek z pracodawcą 
będzie obowiązywało do końca 
tego roku, ale Jerzy Goiński 
podkreśla, że jest szansa na 
to, aby pracownicy wrócili do 
pracy jeszcze w tym miesiącu.

Porozumienie obowiązuje w 
całym AMP. Gdyby w którejkol-
wiek hucie doszło do podobnej 
sytuacji jak w Hucie Królewskiej, 
wówczas pracownicy, którzy 
zostaną wysłani przez praco-
dawcę na postojowe, zostaną 
objęci jego zapisami.

AGA

Foto: poland.arcelorm
ittal.com
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Słowa prezydenta Komorowskiego wypowiedziane podczas telewizyjnej debaty z Andrzejem Dudą oraz w kolejnych 
dniach kampanii wyborczej stoją w całkowitej sprzeczności z jego postępowaniem w czasie 5 lat sprawowania funkcji 
głowy państwa. To była prezydentura antyspołeczna, antyobywatelska i antypracownicza.

Prawdziwe oblicze człowieka z Pałacu 
Z 

debaty prezydenckiej 
każdy wyniósł dla 
siebie to, co chciał. 
W ocenie konserwa-
tywnych mediów 

starcie między urzędującym 
prezydentem i kandydatem PiS 
zakończyło się zdecydowanym 
zwycięstwem tego drugiego 
lub remisem ze wskazaniem 
na Andrzeja Dudę. Z kolei tzw. 
media głównego nurtu oraz 
występujące w nich dyżurne 
autorytety zgodnie ogłosiły, 
że debatę wygrał przez nokaut 
Bronisław Komorowski. Ich 
zdaniem urzędujący prezydent 
odzyskał wigor, celnie punk-
tował przeciwnika i sprawnie 
odpierał jego ataki. Takie opinie 
w kontekście tego, co rzeczywi-
ście mówił podczas telewizyjnej 
debaty Komorowski i jak spra-
wował swój urząd przez ostatnie 
5 lat, brzmią jak ponury żart lub 
świadectwo o zbiorowej amnezji 
wszystkich tych, którzy takie 
sądy wypowiadają. 

Kolejne rządy, kolejne partie
Bronisław Komorowski w wielu 
fragmentach debaty zacho-
wywał się tak, jakby w polityce 
funkcjonował od wczoraj, a 
stanowisko prezydenta RP było 
pierwszym, o jakie ubiega się w 
trakcie swojej politycznej kariery. 

Tymczasem Bronisław Komo-
rowski od początku powstania 
III RP zajmował eksponowane 
stanowiska w kolejnych rządach 
i w parlamencie. Był posłem 
nieprzerwanie od 1991 do 2010 
roku. Zmieniając kilkakrotnie 
barwy partyjne, był wicemi-
nistrem obrony narodowej w 
rządach Tadeusza Mazowie-

ckiego, Jana Krzysztofa Biele-
ckiego i Hanny Suchockiej oraz 
szefem MON w rządzie Jerzego 
Buzka. Sprawował funkcje wice-
marszałka i marszałka Sejmu. Od 
5 lat pełni funkcję prezydenta. 
Słuchając obietnic Bronisława 
Komorowskiego o budowaniu 
innowacyjnej gospodarki czy 
programu stworzenia 100 tys. 

miejsc pracy dla młodych ludzi, 
aż ciśnie się na usta pytanie: 
dlaczego do tej pory w tych i 
wielu innych kwestiach prezy-
dent wraz ze swoją formacją 
nie zrobił kompletnie niczego. 
Tego pytania podczas debaty 
nie zadali niestety ani prowa-
dzący program dziennikarze, 
ani Andrzej Duda.

Prezydent jednej partii
Hipokryzja to chyba najdeli-
katniejsze określenie dla tego 
typu zachowania urzędują-
cego prezydenta. Podobnie 
jest w przypadku wielokrotnie 
powtarzanego przez Komo-
rowskiego w ostatnich dniach 
zdania: „Ja nie mam nad sobą 
żadnego prezesa”, które zawiera 
wyraźną sugestię, że Duda jest 
politykiem w pełni zależnym 
od swojej partii politycznej, a 
w szczególności jej szefa Jaro-
sława Kaczyńskiego. Tymczasem 
Bronisław Komorowski zanim 
został prezydentem był jednym z 
liderów PO. To partia polityczna 
wystawiła jego kandydaturę w 
poprzednich wyborach prezy-
denckich, to partia polityczna 
organizuje i finansuje jego 
obecną kampanię. W trakcie 
dobiegającej końca kadencji 
Bronisław Komorowski ani razu 
nie sprzeciwił się swojej formacji 
politycznej w istotnej sprawie. 
Przez 5 lat swojej prezydentury 
Komorowski podpisał grubo 
ponad 800 ustaw i tylko czte-
rokrotnie użył prezydenckiego 
veta na dodatek w sprawach 
mających raczej drugorzędne 
znaczenie dla obywateli. Obecny 
prezydent bez wahania złożył 
podpis pod ustawą wydłu-
żającą wiek emerytalny do 

67. roku życia i tym samym 
skazującą Polaków na pracę aż 
do śmierci. Ręka nie zadrżała 
mu również przy podpisywaniu 
ustawy wysyłającej 6-latki do 
szkół, skrajnie niekorzystnej 
dla pracowników nowelizacji 
Kodeksu pracy, czy wielu innych 
antypracowniczych i antyoby-
watelskich ustaw.

Schował się za żoną
Prezydent Komorowski nie 
tylko podpisywał w zasadzie 
wszystkie ustawy przyjęte 
przez parlament, ale nawet 
nie próbował zabierać głosu w 
ważnych społecznie sprawach. 
Trudno przypomnieć sobie 
jakąkolwiek aktywność głowy 
państwa chociażby w kwestii 
unijnej polityki klimatycznej 
mającej absolutnie kluczowe 
znaczenie dla polskiej gospo-
darki i poziomu życia polskiego 
społeczeństwa. Nie wywiązywał 
się z roli arbitra społecznego. W 
czasie protestów górniczych 
na Śląsku schował głowę w 
piasek. Gdy żony strajkują-
cych górników pojechały do 
prezydenta z dramatycznym 
apelem o pomoc i jakąkolwiek 
interwencję, Bronisław Komo-
rowski na spotkanie z nimi 
wysłał swoją żonę. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Państwo ma chronić interesy obywateli
Od 13 maja organizacje zrze-
szające „frankowiczów” rozpo-
częły akcję zbiórki podpisów 
pod obywatelskim projektem  
ustawy „Stop Bankowym 
Klauzulom Niedozwolonym”. 
Ustawa ma pomóc kilkuset 
tysiącom polskich rodzin, które 
wpadły w pułapkę kredytów 
mieszkaniowych denomino-
wanych w obcych walutach.

Aby projektem zajął się 
Sejm, trzeba zebrać 100 tys. 
podpisów. Organizatorzy 
zbiórki czyli m.in. stowarzy-
szenie „Pro Futuris” oraz ruch 
Stop Bankowemu Bezprawiu 
chcą sfi nalizować zbiórkę do 
12 czerwca, aby projekt miał 
szanse na przejście procesu 
legislacyjnego jeszcze w obecnej 
kadencji parlamentu. 

Najważniejszym zapisem 
projektu jest unieważnienie 
postanowień w umowach 
kredytowych przewidujących 
denominowanie lub indek-
sowanie kredytów w obcej 
walucie. W praktyce oznacza-
łoby to dla osób posiadających 
kredyty hipoteczne, że ich 
zadłużenie zostałoby przewalu-
towane na złotówki po kursie 
z dnia zaciągnięcia kredytu. 
Autorzy projektu wskazują, że 
w wyniku znacznego wzrostu 
kursu franka szwajcarskiego do 
złotówki w ostatnich latach, 
wiele polskich rodzin, które 

zadłużyły się w tej walucie, 
ma do zapłaty kwotę niemal 2 
razy większą niż w chwili jego 
zaciągania i to nie licząc odsetek. 
Jak czytamy w uzasadnieniu 
do projektu ustawy, tylko w 
okresie od września 2014 roku 
do kwietnia 2015 roku zadłu-
żenie Polaków spłacających 
kredyty we frankach wzrosło 
o blisko 40 mld zł. 

Umowy niezgodne z prawem
W ocenie autorów projektu 
podstawą do unieważnienia 
zapisów umów kredytowych 
zaciągniętych w obcych walutach 

jest fakt, że zawierają one tzw. 
„klauzule niedozwolone”. Już w 
maju 2008 roku Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
opublikował „Raport z kontroli 
wzorców umownych kredytów  
hipotecznych”. Wskazano w 
nim, że stosowane przez banki 
wzory umów kredytowych 
zawierają liczne postanowienia 
rażąco naruszające interesy 
konsumentów. Wśród nich 
UOKiK wymienił m. in. posta-
nowienia umowne uprawniające 
bank do dowolnego ustalania 
kursu waluty, w stosunku do 
której indeksowany jest kredyt.

„Frankowicze” protestują 
Zbiórka podpisów pod obywa-
telskim projektem ustawy jest 
kolejną inicjatywą organizacji 
zrzeszających „frankowiczów”. 
25 kwietnia ulicami Warszawy 
przeszła manifestacja osób 
pokrzywdzonych przez banki. 
Była to już druga w tym roku 
tego typu akcja protestacyjna. - 
To już nie tylko „frankowicze”, 
ale także osoby posiadające 
kredyty w złotówkach i inne 
osoby oszukane przez bankierów 
- mówi Piotr Cybułka z Radlina, 
uczestnik manifestacji. Jak 
podkreśla, wbrew powtarzanej 

często opinii protestujący nie 
domagają się, aby ich kredyty 
zostały spłacone z pieniędzy 
podatników. - Nie chcemy z 
budżetu państwa ani złotówki. 
Sugerowanie, że jest inaczej, to 
nic innego, jak tylko napusz-
czanie ludzi na siebie. Doma-
gamy się tylko, aby państwo 
polskie egzekwowało obowią-
zujące prawo i aby chroniło 
swoich obywateli. Za niezgodne 
z prawem umowy powinny 
odpowiedzieć banki, bo to 
one podsuwały je ludziom 
do podpisywania – podkreśla 
Piotr Cybułka. 

Rząd chroni banki
Rząd, mimo licznych zapo-
wiedzi, nie wprowadził jak 
dotąd żadnych systemowych 
rozwiązań chroniących obywateli 
przed nieuczciwymi praktykami 
instytucji fi nansowych. Jeszcze w 
styczniu tego roku Ewa Kopacz 
zapewniała: „Jeśli będę miała 
do wyboru interes banków lub 
interes tych ludzi, którzy ten 
kredyt pobrali, to stanę po stronie 
ludzi”. Kilka tygodni później 
rząd skierował do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w 
Luksemburgu opinię, w której 
zrobił coś kompletnie odwrot-
nego. ETS zajmuje się kredytami 
we frankach na wniosek Sądu 
Najwyższego Węgier. Wyrok 
będzie precedensowy, bo jeśli 

Trybunał wstawi się za „fran-
kowiczami”, osoby w podobnej 
sytuacji w całej Unii będą mogły 
walczyć o unieważnienie umów 
kredytowych i przewalutowanie 
kredytów. Polski rząd w opinii 
przesłanej do ETS ocenił, że takie 
rozwiązanie byłoby niekorzystne, 
gdyż sprowadzałoby straty po 
stronie banków. - Dlatego  na 
manifestację przynieśliśmy 
transparenty z wizerunkiem pani 
premier z długim czerwonym 
nosem. Ten rząd i jego szefowa 
są dla nas kompletnie niewia-
rygodni – zaznacza Cybułka. 

 
Na Węgrzech się udało
O tym,  jak mogłoby się 
zachować państwo polskie 
w sprawie „frankowiczów”, 
świadczy chociażby przykład 
Węgier. W listopadzie ubie-
głego roku tamtejszy rząd 
podpisał ze stowarzyszeniem 
skupiającym banki porozu-
mienie, na mocy którego klienci 
zyskali prawo do przewalu-
towania swoich kredytów na 
forinty po korzystnym dla nich 
kursie. - Żaden działający na 
Węgrzech bank z tego  powodu  
nie zbankrutował i u nas byłoby 
podobnie. Spadłyby jedynie 
gigantyczne zyski działających 
w Polsce banków, które i tak w 
większości są transferowane za 
granicę – mówi Piotr Cybulka.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Gry planszowe o tematyce historycznej, projekcje fi lmów i koncerty patriotyczne – to atrakcje, które 
towarzyszyły „Nocy Muzeów” zorganizowanej w siedzibie Oddziału IPN w Katowicach i Izbie Pamięci Kopalni Wujek. 

Nocne zwiedzanie muzeów i archiwów
N

i e  j e s t e ś m y 
placówką muze-
alną, a mimo to 
„Noc Muzeów” 
zorganizowaliśmy 

już po raz siódmy. Przygoto-
waliśmy bardzo różnorodną 
ofertę połączoną z edukacją 
historyczną. W tej nauce o 
najnowszych dziejach Polski 
stawiamy przede wszystkim na 
metody aktywizujące. Wiedza 
zdobyta przez działanie jest dużo 
trwalsza – podkreśla Anna Skien-
dziel, historyk z Biura Edukacji 
Publicznej katowickiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. 
W tym roku „Noc Muzeów” 
z IPN zorganizowana została 
pod hasłem „Pasjonaci historii”. 
Pracownicy Instytutu aktywizo-
wali gości, zapraszając ich m.in. 
do udziału w grze planszowej 
„Znaj znak”. Zadaniem graczy 
było rozpoznawanie symboli, 
znaków oraz dat z najnow-
szej historii kraju. Uczniowie-
-wolontariusze z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Rudzie 
Śląskiej wręczali gościom mapki 
z trasą zwiedzania siedziby IPN. 
– Ludzie jak zwykle najbardziej 
zainteresowani byli pomieszcze-
niami archiwum, które otwie-
ramy dla nich wyłącznie w 
„Noc Muzeów”. Większość z 
nich przychodzi do nas tylko 
po to, by zobaczyć zgromadzone 

tu słynne teczki, ale przy okazji 
przekonują się, że IPN to nie 
tylko akta i śledztwa – mówi 
Anna Skiendziel. 

Obok zwiedzania siedziby 
IPN, w tegorocznej ofercie Insty-
tutu znalazł się m.in. premie-
rowy pokaz fi lmu dokumental-
nego „Bohaterowie ze Steinu” 

w reżyserii Piotra Szalszy oraz 
wiele interesujących prelekcji. 
– Wykład o śląskich kompu-
terach, którymi posługiwano 
się za komuny, szczególnie 
zaciekawił ludzi starszych. 
Natomiast młodzi, dla których 
abstrakcją jest wszystko, co 
nie mieści się w smartfonie, z 

zainteresowaniem wysłuchali 
prelekcji o historii piłki nożnej 
w czasach PRL. Zafascynowani 
futbolem młodzi chłopcy byli 
ogromnie zadowoleni, gdy 
zdobyli autografy od znawcy 
tematu, dziennikarza Andrzeja 
Gowarzewskiego – opowiada 
Anna Skiendziel.

16 maja w organizację „Nocy 
Muzeów” włączyło się również 
Śląskie Centrum Wolności i 
Solidarności. Po Izbie Pamięci 
Kopalni Wujek w Katowicach 
oraz miejscach związanych z 
pacyfikacją tego zakładu w 
grudniu 1981 roku oprowa-
dzali uczestnicy historycznego 

strajku: Stanisław Płatek i 
Krzysztof Pluszczyk. – Idea 
naszej Nocy Muzeów jest taka 
sama jak w IPN. O ważnych 
dla Polski wydarzeniach 
wciąż musimy przypominać, 
a przede wszystkim uczyć o 
nich młodych ludzi – podkreśla 
Krzysztof Pluszczyk. Na zwie-
dzających największe wrażenie 
zrobiły łaźnia łańcuszkowa i 
maleńki punkt opatrunkowy 
przy szybie, w którym podczas 
strajku znajdowało się ponad 
60 rannych i zabici. – Podczas 
zwiedzania kopalni pierwszy 
raz mogliśmy też pokazać 
naszym gościom zabytkową 
parową maszynę wyciągową 
z szybu „Krakus”. To była 
prawdziwa niespodzianka dla 
miłośników techniki – dodaje 
Sebastian Reńca z ŚCWiS.

Wiele atrakcji czekało też na 
zwiedzających w Izbie Pamięci 
Kopalni Wujek. Tam m.in. 
mogli zagrać w historyczne 
gry planszowe. Dla najmłod-
szych przygotowane zostały 
kolorowanki z symbolami 
narodowymi m.in. z godłem 
Polski. Muzycznymi ilustra-
cjami „Nocy Muzeów” w IPN 
i w Izbie Pamięci Kopalni 
Wujek były koncerty pieśni 
patriotycznych i kultowych 
piosenek opozycyjnych z lat 80. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Nasza, polska szkoła z Wilna
18 maja reprezentacja polskiej 
Szkoły Podstawowej im. 
św. Jana Pawła II w Wilnie 
wzięła udział w XV Zlocie 
Szkół Papieskich w Wadowi-
cach zorganizowanym w 95. 
rocznicę urodzin Jana Pawła 
II. W zlocie wzięło udział 
1500 uczniów i nauczycieli z 
blisko 60 placówek, których 
patronem jest Ojciec Święty.

Podczas mszy polowej na 
placu Jana Pawła II ksiądz 
infułat Jakub Gil zachęcał ich do 
naśladowania Ojca Świętego. – 
Jeśli chcecie znaleźć źródło, to 
musicie iść pod prąd. Przedzie-
rajcie się i szukajcie źródeł, nie 
ustępujcie – apelował ks. Gil. 

Wiadomość o tym, że w 
Wilnie rozpocznie działalność 
polska szkoła im. Jana Pawła 
II, dotarła do Ojca Świętego 
na rok przed jego śmiercią.
– Zaprzyjaźnieni z nami 
wileńscy biskupi mówili, że 
papież bardzo chce nas odwie-
dzić, że głęboko wierzy, iż nasza 
szkoła będzie uczyć czegoś 
dobrego, że będzie miała piękne 
tradycje – mówi Janina Wysocka, 
dyrketor placówki. Te papie-
skie wskazówki nauczyciele i 
uczniowie wzięli sobie głęboko 
do serca. Nauczyciele przeka-
zują swoim podopiecznym 
wartości głoszone przez ich 
patrona, uczą ich patriotyzmu 
i głębokich zasad moralnych. 
Uczniowie polskiej, papieskiej 

szkoły każdego roku przodują 
w rankingach wileńskich szkół 
podstawowych.

Wileńskiej placówce, 
do której uczęszcza ponad 
700 uczniów, już od ponad 
dekady pomagają związkowcy 
z Solidarności. – Bardzo wiele 
zawdzięczamy Solidarności. 
Nasi przyjaciele ze związku 
najpierw ufundowali dla szkoły 
sztandar, a w ubiegłym roku 
ofi arowali nam pomnik Jana 
Pawła II, który stanął na naszym 
dziedzińcu. Za to wdzięczni 

jesteśmy nie tylko my, ale 
również mieszkańcy Wilna. To 
jak dotąd jedyny monument 
polskiego papieża w stolicy 
Litwy. Na dziedziniec szkoły 
codziennie przychodzą ludzie 
i modlą się do Ojca Świętego 
– mówi Janina Wysocka.

Budowę pomnika sfi nanso-
wały trzy struktury NSZZ Soli-
darność – Sekretariat Górnictwa 
i Energetyki, Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego i Sekcja 
Krajowa Górnictwa Węgla 
Kamiennego. Uroczyste odsło-

nięcie monumentu odbyło 
się w 2014 roku. Wcześniej, 
w 2007 roku związkowcy z 
SGiE ufundowali dla placówki 
sztandar. – Jego poświęcenie 
było dla nas bardzo ważnym 
wydarzeniem tym bardziej, 
że na Litwie w ogóle nie ma 
tradycji święcenia szkolnych 
sztandarów. Budujące jest, 
że od razu przykład z naszej 
placówki zaczęły brać inne 
polskie szkoły w tym kraju 
– opowiada Janina Wysocka.

BEA

27 maja o godz. 12.00 w Willi 
Goldsteinów w Katowicach 
przy pl. Wolności 12A odbę-
dzie się promocja książki „Za 
Marksem bez Boga. Laicyzacja 
życia społecznego w Polsce w 
latach 1945–1989”. Autorkami 
publikacji są dr Łucja Marek z 
Oddziału IPN w Katowicach i 
Monika Bortlik-Dźwierzyńska 
z Instytutu Socjologii Uniwer-
sytetu Śląskiego. 

 – Książka porusza mało znany 
temat w historiografii   poświę-
conej dziejom PRL. Prezentuje 
jeden z aspektów polityki władz 
komunistycznych, narzucający 
ateistyczny program rozwoju 
kultury i stosunków społecznych 
oraz socjalistycznej indoktry-
nacji. Autorki opisały etapy 
programowej laicyzacji, od 
sekularyzacji życia publicznego 
do eliminowania religii ze świa-

domości społecznej Polaków. W 
publikacji opisują też sposoby 
budowania przez komuni-
stów świeckiej, antyreligijnej 
obrzędowości i laickiej kultury, 
które służyły afi rmacji ustroju 
socjalistycznego – informuje 
Monika Kobylańska z biura 
prasowego Oddziału IPN w 
Katowicach.

Książka ma charakter albu-
mowy i nawiązuje do wystawy 
o tym samym tytule, która po 
raz pierwszy zaprezentowana 
została przez katowicki IPN w 
styczniu 2012 roku. 

Podczas jej promocji panel 
dyskusyjny poprowadzi 
dyrektor śląskiego IPN Andrzej 
Sznajder. Gośćmi spotkania 
będą socjolog prof. Wojciech 
Świątkiewicz z UŚ i red. Jacek 
Filus z Polskiego Radia Katowice.

BG

Za Marksem bez Boga

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

Bartosz Jakubowski 
CDO24

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

Umowy zawierane na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa
W dzisiejszych czasach coraz popular-
niejsze stają się pokazy rożnego rodzaju 
produktów i towarów. Często z uwagi 
na agresywny marketing oraz dar prze-
konywania sprzedawców początkowo 
bierni uczestnicy pokazu decydują się 
na zakup produktu prezentowanego w 
trakcie spotkania. Nierzadko, po głębszej 
refleksji w zaciszu domowym docho-
dzimy do wniosku, że produkt, który 
parę chwil wcześniej nabyliśmy nie był 
nam w ogóle potrzebny lub po prostu 
wiemy, iż nie spełni naszych oczekiwań. 

Podobnie może być w sytuacjach, w 
których rzecz zostaje nabyta przez konsu-
menta na odległość (np. za pośrednictwem 
telefonu lub Internetu). Wówczas przysłu-
guje nam szereg uprawnień. Za najważ-
niejsze z nich należy uznać możliwość 
odstąpienia od umowy bez podawania 
przyczyny. Zgodnie z obowiązującą od 
25 grudnia 2014 roku. Ustawą o Prawach 
Konsumenta, konsument, który zawarł 
umowę na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni 
odstąpić od niej bez podawania przyczyny 
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem 
kosztów dostarczenia mu rzeczy w inny 
niż wybrany przez niego najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez 
przedsiębiorcę; bezpośrednich kosztów 
zwrotu rzeczy, oraz kosztów świadczeń 
spełnionych przez przedsiębiorcę do 
chwili odstąpienia od umowy. Oznacza 
to, że konsument pokrywa koszty kuriera, 
który dostarcza mu rzecz w przypadku, 
gdy wybrał on opcję szerszą, aniżeli 
podstawowa oferowana przez sprzedawcę, 
koszt odesłania lub dostarczenia rzeczy 
po skorzystaniu z ustawowego prawa 
do odstąpienia, oraz koszt spełnionych 
już świadczeń (jako przykład może tu 
przysłużyć np. dostarczanie energii 
elektrycznej, gazu, czy świadczeń tele-
komunikacyjnych). Warto wspomnieć, 
iż w razie odstąpienia od umowy taka 
umowa jest w świetle prawa uważana za 
niezawartą, co oznacza, że nie musimy 

się obawiać żadnych konsekwencji jej 
zawarcia (z wyjątkiem podanych wyżej), 
gdyż przyjmuje się, że w ogóle nie doszło 
do zawarcia takiej umowy. Konsument 
realizuje prawo odstąpienia, poprzez 
złożenie przedsiębiorcy oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy. Termin na odstą-
pienie zostaje zachowany, gdy w ciągu 
14 dni oświadczenie zostanie wysłane 
w placówce pocztowej. Nie musimy się 
tym samym martwić, czy pismo dotrze do 
przedsiębiorcy przed upływem terminu. 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy 
rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu 
której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc 
zobowiązany do przeniesienia jej włas-
ności – od objęcia rzeczy w posiadanie 
przez konsumenta lub wskazaną przez 
niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
a w przypadku umowy, która obejmuje 
wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, 
partiami lub w częściach – od objęcia w 
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub 
części, zaś przy umowie polegającej na 
regularnym dostarczaniu rzeczy przez 
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie 
pierwszej z rzeczy, a dla pozostałych 
umów – od dnia zawarcia umowy. Jeżeli 
konsument nie został poinformowany 
przez przedsiębiorcę o prawie odstą-
pienia od umowy w chwili jej zawierania, 
prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy 
od dnia upływu terminu wskazanego 
powyżej. Przedsiębiorca ma obowiązek 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
konsumenta o odstąpieniu od umowy, 
zwrócić konsumentowi wszystkie doko-
nane przez niego płatności, w tym koszty 
dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
konsument, chyba że konsument wyraźnie 
zgodził się na inny sposób zwrotu, który 
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
Jeśli zaś przedsiębiorca nie zaproponował, 
że sam odbierze rzecz od konsumenta, 
może wstrzymać się ze zwrotem płat-
ności otrzymanych od konsumenta do 

chwili otrzymania rzeczy z powrotem 
lub dostarczenia przez konsumenta 
dowodu jej odesłania, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Odstąpienie od umowy pociąga jednak 
również za sobą pewne obowiązki dla 
samego konsumenta. Ma on obowiązek 
zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub prze-
kazać ją osobie upoważnionej przez 
przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, 
jednak nie później niż 14 dni od dnia, 
w którym odstąpił od umowy, chyba że 
przedsiębiorca zaproponował, że sam 
odbierze rzecz. Do zachowania terminu 
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego 
upływem. Powyższe zasady są wpro-
wadzeniem na grunt polski dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/
UE w sprawie praw konsumentów. Warto 
odnotować, że ustawą z dnia 25 grudnia 
2014 r. zostały wprowadzone dużo szersze 
uprawnienia i udogodnienia dla konsu-
mentów, dzięki którym nasza ochrona 
prawna została znacznie poszerzona. 
Najistotniejszym jest, aby zdawać sobie 
sprawę z uprawnień przysługującym 
nam jako konsumentom i pamiętać o 
dochowaniu ustawowym terminom.

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.

Informacja

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez trenera z 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność: Rozwój związku 
w terminie: 26-27 maja.

Kontakt z biurem szkoleń: 
tel. 32 353-84-25 wew. 428, zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

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

Region Śląsko-Dąbrowski we współpracy z Regionem Często-
chowskim oraz Regionem Podbeskidzie organizuje konferencję 
z okazji 65. rocznicy funkcjonowania społecznej inspekcji 
pracy w Polsce pod tytułem:  Społeczna Inspekcja Pracy 
w procesie poprawy warunków pracy na Śląsku. 

Konferencja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. Gościem 
Honorowym konferencji będzie Okręgowa Inspektor Pracy 
w Katowicach.

Komunikat
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» SIĘ NAM BRONEK OŻYWIŁ. 
W debacie prezydenckiej może nie był 
jeszcze jak Tommy Lee Jones w „Ściganym” 
i nadal bliżej mu chyba jednak do inspek-
tora Clouseau z „Różowej Pantery”, ale 
jednak przemiana jest widoczna gołym 
okiem. Jak wykrył dziennik Fakt, gajowy 
zawdzięcza ją wizycie u bioenergotera-
peuty. Zabieg przyniósł jednak skutki 
uboczne. Po seansie Bronkowi odblo-
kowały się nie te czakramy, co trzeba i 
zaczął szaleć. Obiecał już JOW-y, zmianę 
Konstytucji, referenda, skrócenie wieku 
emerytalnego, 100 tys. miejsc pracy dla 
młodych i mnóstwo innych rzeczy. Jak tak 
dalej pójdzie, to po wyborach bronkowy 
uzdrowiciel pójdzie na bezrobocie. Bo 
kogo będzie leczył, skoro wszyscy będą 
młodzi, piękni i bogaci?

» W CIENIU KAMPANII NA NASZEJ 
SCENIE POLITYCZNEJ dzieją się 
rzeczy, które nie śniły się fi lozofom. Nasz 
ulubieniec niejaki szejnfeld ogłosił, co 
następuje: „Wybrała mnie gołębica, aby 
mieć potomstwo. Oto na moim balkonie 
powstaje nowe życie.” Panie pośle, rozu-
miemy, że XXI wiek i że w Brukseli obyczaje 
bardziej swobodne. Ale żeby z gołębiem? 
To już chyba przesada. 

» ZOSTAWIAMY SZEJNFELDA, 
GOŁĘBICĘ I ICH POTOMSTWO, 
pozostajemy jednak przy tematyce orni-
tologicznej. W ostatnich dniach światło 
dzienne ujrzały kolejne taśmy nagrane u 
Sowy. Tym razem bohaterami słuchowiska 
są Elka Bieńkowska i Paweł Wojtunik. 
Gawędzą sobie o tym, że rząd przez 7 lat 

„miał w dupie górnictwo”, a polski Fred 
Flinstone, czyli Janusz Piechociński to 
„debil”. Sprawa ponoć jest już w proku-
raturze. Tylko zupełnie jak w starym 
kawale nie wiadomo, czy Elka zostanie 
oskarżona o oszczerstwo, czy o zdradę 
tajemnicy państwowej. 

» CHOĆ W NINIEJSZEJ RUBRYCE 
staramy się opisywać wyłącznie występy 
polityków, tym razem musimy zrobić 
wyjątek i wspomnieć o gwieździe polskiego 
dziennikarstwa Lisie Tomaszu, który w 
swoim arcyobiektywnym programie 

cytował zmyślone wypowiedzi córki 
Andrzeja Dudy, aby skompromitować 
go w oczach telewidzów i wyborców. 
Niestety żaden komentarz przychodzący 
nam do głowy nie nadaje się do publikacji, 
więc zamiast naszej puenty przytoczymy 
internetowy wpis Pawła Kukiza: „Panie 
Lis.... Jestem ojcem trzech córek. Powiem 
Panu, że gdyby potraktował Pan choć 
jedną z nich w tak perfi dny sposób jak 
dziecko Dudy, to żadna ochrona nie 
ocaliłaby Pańskiej grzywy a la młody 
komsomolec”. Koniec cytatu.

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

Foto: esm
en

– Panie prezydencie, likwidują nam 
połączenia autobusowe i pociągowe. 
Nie mamy jak dojechać do pracy
– To kupcie sobie samochody

***
– Panie prezydencie, studenci mają 
na przejazdy 50 proc. zniżki, a 
niepełnosprawni jak ja 30 proc.
– To niech Pani idzie na studia, 
będzie Pani miała 80 proc.

***
– Panie prezydencie, brakuje mi 
do pierwszego.
– To proszę brać wypłatę 15-go.

***
– Panie prezydencie, chciałbym 
wrócić z emigracji.
– To proszę kupić sobie bilet.

***
– Panie prezydencie, skąd mam 
brać pieniądze na życie?
– Z bankomatu.

***
– Panie prezydencie, nie stać mnie 
na wyjście w piątek ze znajomymi.
– To proszę iść w sobotę.

***
– Panie prezydencie, nie mam 
na chleb.
– To proszę jeść bułki.

***
– Panie prezydencie jak żyć?
– Dziękuję, w porządku.

***
– Panie prezydencie,nie wygra 
Pan w II turze wyborów.
– No to zorganizujemy trzecią.

***
– Panie prezydencie, moje dzieci 

chodzą głodne!
– To niech usiądą.

***
– Panie prezydencie, dużo ludzi jest 
bez pracy, a bieda dotyka wielu 
tak mocno, że głodują.
– Niech głodni zjedzą bezrobotnych.

***
– Panie prezydencie, nie stać mnie 
na kredyt na 30 lat.
– To niech pan weźmie na 20.

***
– Panie prezydencie, stałem 8 
godzin w kolejce do lekarza.
– Trzeba było usiąść.

***
– Panie prezydencie, nie stać mnie 
na wakacje z dziećmi.
– Proszę jechać bez dzieci.

***
– Panie prezydencie, nie stać mnie 
na remont domu.
– Wybuduj sobie nowy.

***
– Panie prezydencie, głoduję.
– To proszę iść do sklepu i coś 
sobie kupić.

***
– Panie prezydencie, nie mam 
czego do garnka włożyć.
– Proszę iść coś upolować!

***
– Panie prezydencie, benzyna 
drożeje.
– Tankuj zawsze za 100 zł.

***
– Panie prezydencie, nie mogę się 
dostać do lekarza. 
– To niech pan nie choruje.

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

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


