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Bolesław Jonkisz: Szef rady nadzorczej 
stwierdził, że dalsza restrukturyzacja 
nie ma sensu i powiedział: trzeba 
zamknąć tę budę. » STRONA 5

Elżbieta Żuchowicz:  Związki robiły 
wszystko, żeby osiągnąć kompromis, 
ale dyrektor pozorował dialog, 
grał na czas. » STRONA 3

Gliwicki zakład spółki Newag, w którym konstruowane są nowoczesne lokomotywy Dragon i Griffi  n, 
najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany, a jego produkcja przeniesiona do Nowego Sącza – wynika 
z informacji uzyskanych przez działające w fi rmie związki zawodowe. Pracę może stracić ponad 350 osób.

Chcą przenieść produkcję lokomotyw 
z Gliwic do Nowego Sącza
5 

maja przedstawiciele 
Newag S.A. poinfor-
mowali związkowców 
o czterech możliwych 
scenariuszach doty-

czących przyszłości Centrum 
Kompetencji Pojazdów Szyno-
wych w Gliwicach (CKPS). 
Pierwszy z nich zakłada likwi-
dację zakładu i przeniesienie 
produkcji do Nowego Sącza. 
Drugi – jego funkcjonowanie w 
dotychczasowej formule. Trzeci 
możliwy wariant to sprzedaż 
lub wydzierżawienie zakładu 
obcemu inwestorowi, czwarty 
zakłada przeniesienie napraw 
lokomotyw spalinowych z 
Nowego Sącza do Gliwic.

Zwolnienia już ruszyły
Choć zarząd spółki zapewnił w 
trakcie spotkania ze związkami 
zawodowymi, że ostateczna 
decyzja nie została jeszcze 
podjęta, w ocenie związkowców 
najbardziej prawdopodobna 
jest likwidacja CKPS. – Już jakiś 
czas temu do Gliwic skierowany 
został pełnomocnik zarządu, 
który ma się zająć restruk-
turyzacją naszego zakładu. 
W rozmowach z nami nie 
ukrywa nawet, że ta restruk-
turyzacja ma polegać na likwi-
dacji. Przed końcem kwietnia 
pracodawca, nie uwzględniając 
opinii związków zawodowych, 
zwolnił 23 osoby, w tym pracow-
ników z długoletnim stażem 
istotnych dla realizowania 
bieżących zadań produkcyjnych 
oraz dodatkowo kilka osób 
zatrudnionych na czas okre-
ślony – mówi Zbigniew Wnuk, 
wiceprzewodniczący NSZZ 
Solidarność w Newag S.A. – Z 
naszych informacji wynika, że 
produkcja nowych lokomotyw 
w gliwickim zakładzie zostanie 
zakończona i przeniesiona do 
Nowego Sącza. Maszyny mają 
być wywiezione, a w Gliwi-
cach zostanie wyłącznie dział 
konstrukcyjny – dodaje Grze-
gorz Stański, przewodniczący 
NSZZ Pracowników Newag 
S.A. Centrum Kompetencji 
Pojazdów Szynowych.

Związki zawodowe dzia-
łające w CKPS rozpoczęły 5 
maja spór zbiorowy z praco-
dawcą. Domagają się m.in. 
osłon socjalnych dla pracow-
ników, którzy stracą pracę w 
wyniku procesów restruktu-
ryzacyjnych.

Utrzymać produkcję na Śląsku
Sytuacja w gliwickim zakładzie 
Newagu była przedmiotem 
obrad prezydium Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach, które odbyło 
się 11 maja. W posiedzeniu 
rady uczestniczył przedsta-
wiciel zarządu spółki oraz 
reprezentanci działających w 
zakładzie związków zawodo-
wych. – Szansą na uratowanie 
gliwickiego zakładu może 
być jego sprzedaż innemu 
podmiotowi z branży kole-
jowej. Jak wynika z przebiegu 
dzisiejszych rozmów jest to 
opcja jak najbardziej realna. 
Utrzymanie produkcji tego 
nowoczesnego zakładu na 
Śląsku leży w interesie całego 
naszego regionu i WRDS 
dołoży wszelkich starań, 

aby tak się stało – powie-
dział po zakończeniu obrad 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności i
przewodniczący WRDS. 

110 lat historii
C e n t r u m  K o m p e t e n c j i 
Pojazdów Szynowych, które 
funkcjonowało wcześniej pod 
nazwą Zakłady Naprawcze 

Lokomotyw Elektrycznych, 
posiada ponad 110-letnią 
historię. Newag stał się właś-
cicielem gliwickiego zakładu 
w 2008 roku. CKPS zajmuje 
się produkcją lokomotyw 
elektrycznych oraz remontem 
taboru wykorzystywanego 
przez przewoźników kolejo-
wych, w tym PKP Intercity. 
Obecnie w Gliwicach produ-
kowane są dwie nowoczesne 
lokomotywy elektryczne. 
Pierwszą z nich jest sześcioo-
siowy Dragon przeznaczony 
do prowadzenia ciężkich 
składów towarowych. Do 
tej pory wyprodukowano 
9 lokomotyw tego typu dla 
fi rm STK z Wrocławia i Lotos 
Kolej. W połowie tego roku 
sfi nalizowana zostanie dostawa 
6 kolejnych Dragonów.

Drugą lokomotywą wytwa-
rzaną w CKPS jest uniwer-

salny Griffi  n, który może być 
wykorzystywany zarówno w 
transporcie towarowym, jak 
i pasażerskim. – Mamy już 
kontrakt na 5 Griffi  nów dla 

Lotos Kolej. Obecnie w Austrii 
ogłoszono duży przetarg na 
zakup tego typu lokomotywy. 
Jest to szansa dla Newag S.A. 
na złożenie oferty i być może 
wygranie przetargu. Griffi  n 
może być również doskonałym 
produktem dla PKP Intercity 
S.A., która planuje wymianę 
starego taboru. Szacuje się, 
że będzie wymieniać ok. 20 
lokomotyw rocznie – podkreśla 
Grzegorz Stański.

Polska myśl techniczna
Śląski zakład Newagu prowadzi 
stałą współpracę z Centrum 
Naukowo-Dydaktycznym 
Transportu Kolejowego Poli-
techniki Śląskiej w zakresie 
kształcenia inżynierów i dokto-
rantów. – Ta współpraca przy-
nosi obopólną korzyść. Specja-
liści z politechniki mają gdzie 
zdobywać doświadczenie, 
a my zyskujemy przyszłe 
kadry inżynieryjne. Jeśli nasz 
zakład ulegnie likwidacji, ten 
potencjał rozwoju polskiej 
myśli technicznej również 
zostanie zaprzepaszczony 
– mówi Zbigniew Wnuk.

W ubiegłym roku Newag 
S.A. wypracował rekordowe w 
swojej historii przychody ze 
sprzedaży wynoszące ponad 
1 mld zł. Jak podkreślają 
związkowcy, dobre wyniki 
finansowe spółki to także 
zasługa gliwickiego zakładu. 
– Nie rozumiemy, dlaczego 
zarząd chce likwidować coś, 
co dobrze działa i przynosi 
zyski. Jeśli jednak nie uda nam 
się przekonać pracodawcy 
do zmiany tej decyzji, mamy 
inne propozycje rozwiązań, 
które mogłyby uratować nasz 
zakład i miejsca pracy – wska-
zuje przewodniczący NSZZ 
Pracowników Newag S.A.

Newag S.A. posiada zakłady 
produkcyjne w Gliwicach 
i Nowym Sączu, w których 
łącznie pracuje ok. 1780 osób. 
Od 2013 roku spółka jest noto-
wana na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Newag Griffi  n

Newag Dragon
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340 mld zł
stracili Polacy w ciągu 8 lat rządów PO-PSL 
– wynika z raportu przygotowanego przez 
rząd PiS. Przedstawiając w Sejmie bilans 
poprzednich rządów premier Beata Szydło 
podkreśliła, że działania ekipy PO-PSL nie 
wynikały z interesu państwa, tylko z innych 
pobudek. W ocenie szefowej rządu za 
zmarnowane przez tę ekipę pieniądze można 
było przez 8 lat fi nansować program 500+, 
wybudować 5 tys. przedszkoli, 250 szpitali i 
1500 km autostrad. Beata Szydło podkreśliła, 
że koalicja PO-PSL nie rządziła państwem, 
czerpała jedynie profi ty z władzy, za nic nie 
biorąc odpowiedzialności.

LICZBA tygodnia

K
omentarze pod artykułami w porta-
lach internetowych dają zwykle przy-
gnębiający obraz poziomu wiedzy i 

kultury komentujących. Oczywiście zdarzają 
się rodzynki w postaci rzeczowych postów 
wnoszących dodatkową wiedzę na temat 
problemu, albo przedstawiających punkty 
widzenia pominięte przez autora artykułu. 
Zdarzają się komentarze celne i dowcipne, 
ale to rzadkość. Królują bluzgi i idiotyzmy. 
Na części portali widać, że administratorzy 
manipulują kolejnością komentarzy i ocenami. 
I nie chodzi o to, że blokują łamiące prawo 
treści, ale o manipulacje związane z tzw. linią 
redakcyjną, choć w dzisiejszych czasach 
trafniejsze określenie to linia propagandowa. 
Chodzi o to, aby czytelnik miał wrażenie, 
że punkt widzenia redakcji portalu cieszy 
się powszechnym poparciem. I dotyczy to 
wszystkich opcji – zarówno tzw. opozycyjnej, 
jak i prorządowej. Polityczna plemienność 
święci tam swoje triumfy. Milcząca większość 
jak zwykle ma przegwizdane. 

Po co piszę te oczywiste oczywistości? Z 
dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze 
warto to powtarzać do znudzenia, aby 
przypominać, że jako odbiorcy informacji 
w mediach jesteśmy nieustannie podda-
wani manipulacji. Po drugie po to, aby 
zauważyć, że odbiorcy informacji zamykają 
się w enklawach, w których wzajemnie 
utwierdzają się w swoich wizjach świata. 
Zwolennicy PO, Nowoczesnej i Alimenciarza 
Roku wierzą w przekaz Gazety Wybor-
czej, TVN oraz gazet i portali należących 
do koncernu Ringier Axel Springer, czyli 
Onetu, Faktu, Newsweeka i dziennika.pl. 
Z kolei zwolennicy PiS siedzą na portalu 
wPolityce.pl lub na niezależnej.pl, czytają 
wSieci, oglądają Republikę i od pewnego 
czasu sycą się odzyskanymi wpływami w 
telewizji publicznej. Przekaz do obu tych 
plemion jest tak jednostronny, że zęby bolą. 
Zero otwartości, zero wątpliwości, zero 
dyskusji. O ile mogę zrozumieć, że prawa 
strona potrzebowała czasu na odreagowanie 
wieloletniego spychania na margines przez 
tzw. główny nurt, czyli dzisiejszą opozycję, o 
tyle pragnę nieśmiało zauważyć, że to odre-
agowywanie poszło stanowczo za daleko. 

Czekając jesienią ubiegłego roku na zmianę 
władzy, liczyłem bardzo na powrót czegoś, 
co określam normalnością. Miałem nadzieję, 
że ta milcząca większość uzyska w końcu 
dostęp do różnorodnej informacji prezen-
tującej różne punkty widzenia. Liczyłem, 
nawet jeśli nie na szacunek, to chociażby na 
respekt mediów wobec odbiorców. Wygląda 
na to, że się przeliczyłem. Jestem skazany 
na oglądanie w akcji cepów propagandy. 
Na to nieustanne wbijanie do głowy, że kto 

nie idzie z nami, ten przeciwko nam, że jest 
tylko jedna alternatywa – albo odsunięty od 
władzy establishment, albo ekipa Prezesa 
całej Polski. Czarno-biały świat. Jest wojna 
i nie ma miejsca na rozterki,wątpliwości, 
dzielenie włosa na czworo. Jakoś tam po 
ludzku rozumiem PiS. Trudno zachować 
zimną krew wobec bezczelnych kłamstw 
i oparów absurdu, w których poruszają się 
ich adwersarze, tym bardziej że jeśli chodzi 
o liczbę mediów i ich zasięg, wciąż mają 
zasadniczą przewagę. Niemniej stosowanie 
tej samej metody działania powoduje, że 
milcząca większość ma naprawdę serdecznie 
dość i jednych, i drugich. To jak z postami 
pod artykułami na portalach internetowych. 
Większość z nas nie potrafi  się oprzeć pokusie 
przejrzenia tych komentarzy, by na koniec 
jak zwykle westchnąć, powtarzając znaną 
sentencję Stanisława Lema: „Dopóki nie 
skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, 
że na świecie jest tylu idiotów”.

JEDEN Z DRUGĄ;)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Zdarzają się komentarze celne 
i dowcipne, ale to rzadkość. 
Królują bluzgi i idiotyzmy. 
Polityczna plemienność 
święci tam swoje triumfy. 
Milcząca większość jak 
zwykle ma przegwizdane. 

INNI napisali

Strajk hiszpańskich 
dziennikarzy

W 
ubiegłym tygodniu dziennikarze 
drugiego co do wielkości hiszpań-
skiego dziennika „El Mundo” 

przeprowadzili 24-godzinny strajk przeciwko 
planowanym zwolnieniom w wydawni-
ctwie Unidad Editorial, do którego należy 
ta gazeta. Z powodu strajku 4 maja papie-
rowe wydanie „El Mundo” nie pojawiło się 
w kioskach. To był pierwszy od 1989 roku 
przypadek nieukazania się tego dziennika z 
powodu strajku wewnętrznego. „El Mundo” 
sprzedaje dziennie ok. 120 tys. egzemplarzy.

Wydawnictwo Unidad Editorial zapo-
wiedziało zwolnienie 224 spośród 1,5 
tysiąca pracowników. Według doniesień 
prasowych zwolnienia mają objąć ponad 
90 osób zatrudnionych w „El Mundo”. 
Przedstawiciele związków zawodowych 
twierdzą, że przedstawiony przez szefo-
stwo wydawnictwa plan zwolnień jest 
nieuzasadniony. Zapowiedzieli, że jeśli 
do 21 maja nie uda się osiągnąć porozu-
mienia z kierownictwem Unidad Editorial, 
akcja protestacyjna może przerodzić się 
w strajk bezterminowy.

Unidad Editorial jest też właści-
cielem znanego dziennika sportowego 
„Marca”, gazety o największym dziennym 
nakładzie w kraju. 

Zafundował wakacje 
swoim pracownikom

C
hiński miliarder Li Jinyuan, właści-
ciel fi rmy Tiens Group ma gest. Jak 
podała Rzeczpospolita, Li Jinyuan 

zarezerwował 1650 pokoi hotelowych w 
Madrycie, wyczarterował 20 samolotów 
i zabrał 2,5 tys. swoich pracowników na 
wakacje do Hiszpanii. Kosztowało go to 
ok. 7 milionów euro. W ramach wycieczki 
pracownicy fi rmy zobaczyli m. in. Madryt, 
Barcelonę i obejrzeli „bezkrwawą korridę”.

Brzmi imponująco, ale w maju ubiegłego 
roku z okazji 20-lecia działalności swojej 
fi rmy ten sam miliarder zabrał na cztero-
dniową wycieczkę do Francji blisko 6,5 
tys. pracowników, przeszło połowę zatrud-
nionych w Tiens Group. Wyczarterował 
w tym celu 84 samoloty i zakwaterował. 
swoich pracowników w 140 hotelach w 
Paryżu. Zarezerwował też na ich potrzeby 
4760 pokoi w 79 hotelach cztero– i pięciog-
wiazdkowych w Cannes oraz Monako. Przy 
okazji odwiedzin na francuskiej Riwierze 
wycieczkowicze z fi rmy Tiens ustanowili 
rekord Guinessa w stworzeniu najdłuższego 
w historii „łańcucha” złożonego z ludzi. 

Majątek Jinyuana wyceniany jest na 
ok. 5,9 miliarda dolarów. Właściciel Tiens 
Group zajmuje 33 miejsce na liście najbo-
gatszych osób w Chinach.

Niemcy emitują 
najwięcej CO2 

T
o Niemcy, a nie Polska, jak się usiłuje 
wmawiać obywatelom państw Unii 
Europejskiej, emitują do atmosfery 

najwięcej CO
2
 spośród wszystkich krajów 

Europy. Najnowsze dane Eurostatu za 
2015 roku pokazują, że nasz zachodni 
sąsiad jest odpowiedzialny aż za 23 proc. 
emisji CO

2
 w UE. Na drugim miejscu 

jest Wielka Brytania – 12,5 proc. CO
2
, 

na trzecim Włochy – 10,6 proc., a tuż za 
podium Francja – 9,9 proc. Dopiero piąta 
jest Polska, która z 9,2 proc. emisji CO

2
 w 

UE. Te dane oznaczają, że Niemcy emitują 
do atmosfery 2,5-razy więcej dwutlenku 
węgla niż nasz kraj.

Jak podał na początku kwietnia portal 
biznesalert.pl, powołując się na ujawniony 
przez Süddeutsche Zeitung raport brytyjskiej 
organizacji „Sandbag”, aż 4 na 5 elektrowni 
o najwyższym poziomie emisji CO

2
 w UE 

znajduje się na terytorium Niemiec.
Niemiecka gospodarka spala rocznie 

240 mln ton węgla, a polska 152 mln ton. 
Poziom emisji CO

2
 w przeliczeniu na 1 

mieszkańca jest w Niemczech znacznie 
wyższy niż w naszym kraju. Wynosi tam 
10,4 tony na osobę, podczas gdy w Polsce 
jest to 8,6 tony na osobę. 

OPRAC. NY
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RDS bez porozumienia 
w sprawie emerytur
» RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO NIE 
WYPRACOWAŁA WSPÓLNEGO STANOWISKA w 
sprawie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego 
obniżenia wieku emerytalnego. Teraz projektem zajmie się 
Sejm. Oznacza to formalne zakończenie negocjacji nad 
prezydenckim projektem w ramach RDS – przedstawione 
zostaną odrębne stanowiska poszczególnych organizacji 
pracodawców i związków zawodowych.
Jak podkreślił Henryk Nakonieczny, członek prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, wspólnego stanowiska 
Rady w sprawie nowych zasad nabywania wieku 
emerytalnego nie udało się osiągnąć z winy pracodawców. 
Przypomniał, że organizacje pracodawców, które początkowo 
same zaproponowały kompromis, po dwóch dniach od niego 
odstąpiły. – Taka chwiejność nie pozwala na jakiekolwiek 
porozumienie – zaznaczył Nakonieczny. 
Solidarność podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z 
którym wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn, a prawo do przejścia na emeryturę 
powinno być również powiązane ze stażem pracy – 35 lat 
dla kobiet, a 40 lat dla mężczyzn. 
Projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny został 
zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie 
ubiegłego roku. Niestety zabrakło w nim powiązania 
uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, mimo że w 
umowie programowej podpisanej z NSZZ Solidarność w 
maju ubiegłego roku, ówczesny kandydat na prezydenta 
zobowiązał się, że będzie dążył do wprowadzenia takiego 
rozwiązania. 26 kwietnia Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwróciło się z apelem 
do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie działań mających 
na celu realizację przedwyborczych zapowiedzi w sposób 
zgodny z oczekiwaniami pracowników. 

Kompanijna „S” pod 
nowym szyldem 
» 5 MAJA ZAKŁADOWA ORGANIZACJA 
KOORDYNACYJNA (ZOK) NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
Kompanii Węglowej S.A. przyjęła nazwę ZOK NSZZ 
Solidarność Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Jej 
szefem pozostał Bogusław Hutek. Zmiany w strukturze 
organizacyjnej związku stały się konieczne po wniesieniu 
kopalń i zakładów należących do Kompanii do nowej spółki. 
Jak podkreśla przewodniczący, powodzenie PGG będzie 
uzależnione od realizacji porozumień podpisanych przed jej 
utworzeniem. Zadaniem związku jest pilnowanie tego procesu. 
– Odpowiedzialność spoczywa tutaj głównie na zarządzie, 
ale niektóre problemy mają znacznie szerszy wymiar i może 
je rozwiązać tylko rząd. Mam na myśli chociażby kwestię 
ograniczenia importu węgla do Polski. Dlatego Solidarność 
PGG będzie monitorować zarówno działania pracodawcy, jak i 
przedstawicieli rządu – mówi Hutek.
W skład ZOK NSZZ Solidarność Polskiej Grupy Górniczej 
weszło 16 komisji zakładowych zrzeszających pracowników 
kopalń i zakładów Grupy oraz centrali PGG.

DIKK, ŁK
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Manuli Hydraulics
» OD 1 MAJA WZROSŁY WYNAGRO-
DZENIA ZASADNICZE pracowników spółki 
Manuli Hydraulics w Mysłowicach. Teraz ich 
zarobki będą wyższe od 3 do 4 proc., czyli 
średnio o 150 zł brutto. Podwyżki to efekt 
uzgodnień pomiędzy kierownictwem fi rmy a 
związkowcami z zakładowej Solidarności.
– Naszym głównym argumentem w rozmo-
wach z pracodawcą był fakt, że w ubiegłym 
roku wielu pracowników odeszło z fi rmy, bo 
byli niezadowoleni z zarobków. Pracodawca 
zgodził się z nami, że dzięki podwyżkom 
można ich zatrzymać. Podwyżka rzędu 
3-4 proc. to efekt kompromisu. Warto jed-
nak podkreślić, że ten wzrost dotyczy płac 
zasadniczych, czyli w ślad za tym wzrastają 
również pochodne wynagrodzeń w fi rmie 
– mówi Grzegorz Miś, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.
Mysłowicka spółka Manuli Hydraulics 
zatrudnia blisko 300 pracowników. Firma 
produkuje złącza hydrauliczne.

RZGW Gliwice
» PRACOWNICY REGIONALNEGO 
ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 
w Gliwicach otrzymali pierwszą podwyżkę 
od wielu lat. W kwietniu wynagrodzenia w 
tej instytucji wzrosły średnio o ok. 185 zł 
brutto. Pod koniec ubiegłego miesiąca na 
konta załogi wpłynęło jednorazowe świad-
czenie stanowiące wyrównanie płac za okres 
od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.
Roman Pęcherzewski, szef zakładowej Soli-
darności podkreśla, że płace w regionalnych 
zarządach gospodarki wodnej były zamro-
żone przez 8 lat. Jednak w jego ocenie pra-
cownicy gliwickiego zarządu nie są do końca 
zadowoleni z wysokości podwyżek. – Bardzo 
długo czekaliśmy na te podwyżki i liczyliśmy 
na więcej. Połowa naszych pracowników 
zarabia ok. 2,5 tys. zł brutto – mówi szef 
związku w gliwickim RZGW. Podkreśla, że 
oczekiwania pracowników dotyczące więk-
szych podwyżek były też związane z plano-
waną reformą gospodarowania zasobami 
wodnymi. W przyszłym roku z kilku pod-
miotów, które obecnie się tym zajmują, ma 
zostać wyodrębniony jeden.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach zatrudnia ponad 230 osób i jest 
jedną z siedmiu tego typu instytucji działa-
jących na terenie Polski, jedyną w woje-
wództwie śląskim.

SKM Wodzisław Śl.
» O KWOTY OD 100 DO 250 ZŁ 
BRUTTO wzrosły od 1 maja wynagrodze-
nia zasadnicze pracowników Służb Komu-
nalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim. 
To efekt uzgodnień zawartych pod koniec 
kwietnia pomiędzy zarządem firmy a związ-
kowcami z zakładowej Solidarności.
Rozmowy w sprawie podwyżek wynagrodzeń 
w SKM trwały od ubiegłego roku. – Ludzie 
na podwyżki czekali dwa lata, ale myślę, że 
są zadowoleni z ich poziomu. Zależy nam, 
by zarobki w w firmie rosły systematycz-
nie, dlatego za kilka miesięcy zamierzamy 
powalczyć o podwyżkę wynagrodzeń w 
2017 roku – podkreśla Kazimierz Piecha-
czek, przewodniczący zakładowej Solidar-
ności. Dodaje, że w kwietniu cała załoga 
dostała okolicznościowe premie po 200 
zł brutto z okazji 20. rocznicy utworzenia 
wodzisławskich Służb Komunalnych Miasta.
W wodzisławskich Służbach Komunalnych 
Miasta zatrudnionych jest 100 pracowni-
ków. Zakład zajmuje się m.in. remontami 
dróg i chodników w mieście oraz utrzyma-
niem zieleni miejskiej.

BG, AK

Solidarność ze spółki Johnson Controls w Bieruniu zawarła 6 maja porozumienie 
z pracodawcą w sprawie podwyżek płac w zakładzie. Podwyżki otrzymają wszyscy 
pracownicy, którzy pracują w spółce od co najmniej 6 miesięcy.

Podwyżki w Johnson Controls
O

d 1 maja średnio o 
218 zł brutto wzrosły 
płace zasadnicze 
pracowników z co 
najmniej rocznym 

stażem pracy ze spółki Johnson 
Controls w Bieruniu. Zarobki 
pracowników, którzy w spółce 
przepracowali pół roku, wzrosły 
średnio o 84 zł brutto. Ponadto 
płace 27 pracowników, którzy 
w ubiegłych latach otrzymywali 
najniższe stawki podwyżek, wzrosły 
średnio o 252 zł brutto.

W z r o s t  p ł a c  w  J o h n s o n 
Controls w Bieruniu gwaran-
tuje porozumienie zawarte 6 
maja pomiędzy zarządem spółki 
a zakładową Solidarnością. Jak 
podkreślają związkowcy, w tym 
roku po raz pierwszy wzrost płac 
objął wszystkich pracowników, 
którzy w spółce przepracowali co 
najmniej pół roku. W ubiegłych 
latach warunkiem otrzymania 
podwyżki był minimum roczny staż 
pracy w fi rmie.

Na zmianę dotychczasowych 
kryteriów przyznawania podwyżek 
decydujący wpływ miała infor-
macja, że blisko 100 pracowników 
planuje odejść z zakładu. – Do tej 
pory ci ludzie zarabiali niewiele 
ponad poziom płacy minimalnej. 
Oświadczyli, że jeśli nie dostaną 
konkretnych podwyżek, to rezyg-
nują z pracy. Na ich miejsce trudno 
byłoby znaleźć nowych pracow-
ników, bo obecnie w naszym regionie 
bezrobocie wynosi tylko 4 proc. 
Przekazaliśmy tę informację praco-
dawcy w czasie pierwszej rundy 

rozmów płacowych i okazała się 
ona mocnym argumentem. Już na 
drugim spotkaniu kierownictwo 
spółki podjęło decyzję o podwyż-
kach dla wszystkich zatrudnionych 
z wyjątkiem tych, którzy nie prze-
pracowali jeszcze pół roku – mówi 
Tomasz Sztelak, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. – Na nasz 
wniosek pracodawca przyznał też 

większe podwyżki 27 pracownikom, 
którzy w ubiegłych latach otrzy-
mywali najmniejsze podwyżki 
– dodaje przewodniczący.

Związkowcy liczą, że podwyżka 
płac dla wszystkich pracowników 
zaowocuje wzrostem liczby członków 
zakładowej Solidarności, jedynej 
organizacji związkowej w spółce. 
– Myślę, że pokazaliśmy ludziom, 

jaką siłą w zakładzie może być 
związek zawodowy. Jeśli będzie nas 
więcej, to będziemy jeszcze bardziej 
skuteczni – podkreśla Sztelak.

Bieruńska spółka Johnson 
Controls zatrudnia około 560 
pracowników. Zakład produkuje 
fotele samochodowe dla fabryki 
Fiata w Tychach i gliwickiego Opla.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: fi atpress.pl

Wybrano władze „S” w inspekcji pracy

Fiasko mediacji w dąbrowskim szpitalu
Mediacje w szpitalu im. Star-
kiewicza w Dąbrowie Górniczej 
zakończyły się fi askiem. 6 maja 
dyrekcja placówki i działające 
w niej organizacje związkowe 
podpisały protokół rozbieżności. 
W ocenie związkowców praco-
dawcy zabrakło dobrej woli do 
zakończenia konfl iktu.

 – Związki zawodowe robiły 
wszystko, żeby osiągnąć kompro-
mis, ale dyrektor zamiast przedsta-
wienia konkretnych propozycji 
regulacji płacowych dla wszystkich 
pracowników szpitala, wyzna-
czał terminy kolejnych spotkań. 

W naszej ocenie był to jedynie 
dialog pozorowany i gra na czas 
– powiedziała po popisaniu proto-
kołu rozbieżności Elżbieta Żucho-
wicz, przewodnicząca Solidarności 
w dąbrowskim szpitalu.

 O tym, że rozmowy w szpitalu 
zostaną wznowione zdecydowano 
15 kwietnia podczas obrad Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego. Dyrektor placówki zadekla-
rował wówczas chęć prowadzenia 
dalszych negocjacji i zapowiedział, 
że rozważy postulaty związków. 
– Przyjęliśmy te obietnice z umiarko-
wanym optymizmem, ale dla dobra 

pacjentów zdecydowaliśmy się na 
powrót do rozmów. Wykazaliśmy 
dobrą wolę, mieliśmy nadzieję, że 
wspólnie z dyrekcją wypracujemy 
rozwiązania korzystne dla wszystkich 
pracowników. Zamiast nich mamy 
protokół rozbieżności – dodała prze-
wodnicząca Solidarności w szpitalu.

 Podczas obrad Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego uzgod-
niono również, że jeśli stronom nie 
uda się osiągnąć porozumienia, 
ponownie zwrócą się do Rady o 
pomoc w rozwiązaniu konfl iktu. 
– Wszystko wskazuje na to, że z takim 
wnioskiem wystąpimy – zaznacza 

Elżbieta Żuchowicz. Równocześnie 
związkowcy zapowiadają podjęcie 
dalszych działań przewidzianych w 
ustawie o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, m.in. zorganizowanie 
referendum strajkowego.

 Konfl ikt na tle płacowym trwa 
w dąbrowskim szpitalu od wielu 
miesięcy. Związki zawodowe doma-
gają się podwyżek płac w wyso-
kości 300 zł brutto dla wszystkich 
pracowników placówki. Zarzucają też 
dyrekcji niewłaściwe zarządzanie, w 
wyniku którego z pracy w szpitalu 
rezygnują specjaliści.

AK

10 maja Tomasz Urban został 
wybrany przewodniczącym nowo 
powstałej organizacji związkowej 
NSZZ Solidarność w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Katowicach. 

– Formalności związane z zało-
żeniem związku mamy już za sobą. 
Teraz nadszedł czas na budowanie 
siły naszej organizacji. Będziemy 
starać się przekonywać wszystkich 

pracowników, że warto zapisać 
się do Solidarności – powiedział 
Tomasz Urban po wyborze na 
przewodniczącego. 

Związkowcy podkreślają, że 
priorytetami ich działalności 
będzie m.in. wyrównanie dyspro-
porcji płacowych pomiędzy 
osobami zatrudnionymi w OIP 
na tych samych stanowiskach 

oraz zmiana zasad funkcjono-
wania Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, tak aby 
korzystali z niego równomiernie 
wszyscy pracownicy. – Zależy 
nam również na zbudowaniu 
poczucia prawdziwej wspólnoty 
wśród pracowników. Chcemy, 
aby każdy pracownik miał świa-
domość, że może do nas przyjść 

ze swoimi problemami, a my 
zrobimy wszystko, żeby mu 
pomóc – zaznacza przewodniczący. 

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach posiada oddziały 
terenowe w Gliwicach, Rybniku, 
Zawierciu, Częstochowie i w 
Bielsku-Białej. Łącznie w OIP 
pracuje ok. 300 osób. 

KAR
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Polskie Inwestycje Rozwojowe miały być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Jednak jak wskazuje 
raport Najwyższej Izby Kontroli, projekt zakończył się kompletną klapą, a nieudolny nadzór nad PIR doprowadził 
do zwiększenia długu publicznego o 3 mld zł. 

Miał być rozwój, jest dług
U

tworzenie pro-
gramu „Inwesty-
cje Polskie” reali-
zowanego przez 
powołaną w tym 

celu spółkę Polskie Inwestycje 
Rozwojowe było jednym z 
głównych punktów tzw. „dru-
giego expose” wygłoszonego w 
2012 roku przez ówczesnego 
premiera Donalda Tuska. Spółka 
miała fi nansować m.in. wielkie 
inwestycje infrastrukturalne i 
energetyczne przyczyniając się 
w ten sposób do rozwoju całej 
polskiej gospodarki. 

Program zakładał przezna-
czenie na inwestycje 40 mld zł do 
2015 roku i ok. 90 mld do 2018 
roku. Środki na ten cel miały 
pochodzić ze spółek z udziałem 
Skarbu Państwa. Ich akcje miały 
być przekazywane sukcesywnie 
do Banku Gospodarstwa Krajo-
wego (BGK) i spółki PIR, aby 
poprzez mechanizm dźwigni 
fi nansowej powiększyć możli-
wości kredytowe w odniesieniu 
do inwestycji wybranych do 
fi nansowania przez PIR. 

Zamiast dróg i elektrowni 
remont akademików
To, co na papierze wyglądało 
całkiem obiecująco, nie znalazło 
jednak odniesienia do rzeczywi-
stości. Jak wskazuje raport NIK, 
od początku funkcjonowania 
do połowy ubiegłego roku PIR 
zawarła zaledwie trzy umowy 
inwestycyjne na kwotę nieco 
ponad 1,1 mld zł. Ostatecznie 
spółka uruchomiła finanso-
wanie tylko jednego z trzech 

zaakceptowanych projektów w 
kwocie 10 mln zł. Na dodatek te 
pieniądze nie zostały przezna-
czona na budowę nowych dróg 
czy elektrowni – jak szumnie 
zapowiadał premier Tusk 
– ale na remont akademików 
Uniwersytetu Jagielońskiego. 
Warto podkreślić, że jest to 
jedyny namacalny efekt dzia-
łalności Polskich Inwestycji 
Rozwojowych w całym okresie 
działalności spółki.

Trafna diagnoza Sienkiewicza
Po utworzeniu PIR o spółce 
znowu zrobiło się głośno w 2014 
roku przy okazji słynnej afery 
taśmowej. Podczas rozmowy 
prezesa NBP Marka Belki z 
ówczesnym szefem MSW Bartło-
miejem Sienkiewiczem nagranej 
w warszawskiej restauracji 
Sowa i Przyjaciele, ten drugi 
określił sztandarowy projekt 
rządu w następujący sposób: 
„Polskie Inwestycje Rozwojowe 

są, niestety, jak to się górno-
lotnie nazywa i bardzo eufemi-
stycznie… Ich po prostu nie ma. 
To ch..., d... i kamieni kupa.” 

Diagnoza ministra Sien-
kiewicza znajduje potwier-
dzenie w raporcie Najwyższej 
Izby Kontroli. – W ocenie NIK 
Program „Inwestycje Polskie” 
został przygotowany nierze-
telnie. Nie określono szcze-
gółowych planów ani mier-
ników działania poszczególnych 

podmiotów, co utrudniało 
rzetelną ocenę efektów i skutecz-
ności Programu. Brakowało 
także spójnego systemu moni-
toringu i nadzoru. Nie wyzna-
czono jednostki koordynującej 
całość, a nadzór rozproszony był 
pomiędzy dwa ministerstwa: 
Skarbu Państwa i Finansów 
– czytamy w opracowaniu. 

Jak wynika z raportu, nadzór 
nad PIR funkcjonował jedynie 
formalnie, a w rzeczywistości 
nie było go wcale. W resorcie 
finansów nie została nawet 
wyznaczona żadna komórka 
organizacyjna do realizacji 
tego zadania, a Ministerstwo 
Skarbu Państwa kontrolowało 
jedynie Polskie Inwestycje 
Rozwojowe pod kątem jej 
sytuacji fi nansowej. To, czy PIR 
realizuje założenia programu 
„Inwestycje Polskie” i w jaki 
sposób to robi, nie interesowało 
w rządzie nikogo. 

3 mld długu
Kontrolerzy NIK wskazali, że 
sposób fi nansowania przedsię-
wzięcia, które przyniosło tak 

mizerne rezultaty, powiększył 
dług publiczny o 3 mld zł. To 
łączna wartość obligacji przeka-
zanych Bankowi Gospodarstwa 
Krajowego na fi nansowanie 
programu obsługiwanego 
przez PIR. Koszty obsługi tego 
długu będą ponoszone nadal 
w kolejnych latach. 

Zarząd, rada i eksperci
Choć efekty kilkuletniego 
funkcjonowania Polskich 
Inwestycji Rozwojowych są 
więcej niż skromne, na rzecz 
spółki pracował szereg osób. 
PIR posiadał 8-osobową radę 
nadzorczą i składający się z 
trzech osób zarząd. Jak czytamy 
w sprawozdaniu spółki za 
2014 rok, nad rozpatrywa-
niem wniosków dotyczących 
inwestycji, z których przypo-
mnijmy przez cały okres dzia-
łalności PIR zaakceptowano 
trzy, a zrealizowano tylko 
jeden, pracował 11-osobowy 
„Zespół Inwestycyjny Spółki”, 
składający się z trzech dyrek-
torów, czterech menedżerów, 
głównego inżyniera i trzech 
analityków. Roczny koszt 
funkcjonowania PIR w 2014 
roku wyniósł niemal 30 mln zł. 

14 kwietnia na bazie PIR 
powstał Polski Fundusz 
Rozwoju, który ma się zająć 
m.in. fi nansowaniem inwestycji 
przewidzianych w tzw. „Planie 
Morawieckiego”. Pozostaje 
mieć nadzieję, że tym razem 
wyjdzie z tego coś więcej niż 
kamieni kupa.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: commons.wikimedia.org/Materiał urzędowy Najwyższej Izby Kontroli

Remont akademików 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego to 
jedyny namacalny 
efekt działalności 
Polskich Inwestycji 
Rozwojowych w całym 
okresie działania spółki.

Apel do samorządowców: Nie eliminujcie węgla
Śląsko-dąbrowska Solidarność 
zwróciła się do samorządowców 
z województwa śląskiego, aby 
we wszelkich programach 
na rzecz walki z tzw. „niską 
emisją” wykorzystywały przede 
wszystkim nowoczesne tech-
nologie węglowe.

Stanowisko w tej sprawie 
przyjęte przez Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność zostało przesłane do 
władz samorządowych miast 
i gmin naszego regionu oraz 
do samorządowców szczebla 
wojewódzkiego. Przedstawi-
ciele regionalnych struktur 
związku wskazali w nim, że 
choć niska emisja to rzeczy-
wisty i poważny problem, 
który należy rozwiązać, wiele 
dotychczasowych programów 
„antysmogowych”, wdraża-
nych przez kolejne samorządy 
lokalne opiera się głównie na 
zastępowaniu węgla w ogrzew-
nictwie indywidualnym innymi, 
znacznie droższymi nośnikami 
energii. – Tymczasem jak wska-
zują wyniki licznych badań 

naukowych, za zjawisko tzw. 
niskiej emisji w przynajmniej 
50 proc. odpowiada transport 
samochodowy, a kolejnym czyn-

nikiem jest spalanie w przydo-
mowych piecach odpadków lub 
paliwa bardzo niskiej jakości, 
często pochodzącego spoza 

granic naszego kraju – czytamy 
w stanowisku WZD. 

W ocenie śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności wszelkie 

programy na rzecz przeciwdzia-
łania niskiej emisji powinny 
opierać się przede wszystkim na 
zastępowaniu starych instalacji 
grzewczych nowoczesnymi, 
wysokosprawnymi, niskoemi-
syjnymi kotłami węglowymi 
oraz na zwiększeniu kontroli 
nad jakością paliwa spalanego 
w ogrzewnictwie indywidu-
alnym. Podkreślają również, że 
ogrzewanie budynków miesz-
kalnych węglem jest znacznie 
tańsze od wykorzystywania 
w tym celu gazu ziemnego, 
a zwłaszcza oleju opałowego. 
– Aspektu ekonomicznego nie 
można pominąć szczególnie 
w przypadku gorzej sytuo-
wanych rodzin, których nie 
będzie stać na ogrzewanie 
domów innym niż węgiel, 
znacznie droższym paliwem 
– napisano w dokumencie.

Eliminacja węgla z ogrzew-
n i c t w a  d o m o w e g o  m a 
również negatywny wpływ 
na i tak bardzo trudną sytu-
ację polskiego górnictwa. 
Węgiel spalany w przydomo-
wych piecach jest istotnym 

segmentem rynku dla rodzi-
mych kopalń. Sektor wydo-
bywczy na Śląsku zatrudnia 
dziesiątki tysięcy pracow-
ników i generuje kolejne 
tysiące miejsc pracy w fi rmach 
okołogórniczych, transporcie, 
handlu i usługach. Co roku 
szeroko rozumiana branża 
górnicza odprowadza również 
miliardy zł w postaci podatków 
i innych danin publicznopraw-
nych, które zasilają zarówno 
budżet centralny jak i kasy 
samorządów lokalnych. – Bez 
tych pieniędzy wiele śląskich 
miejscowości czeka gospo-
darcza i ekonomiczna degra-
dacja. Należy zdecydowanie 
podkreślić, że samorządowcy 
z naszego regionu, którzy 
podejmują działania elimi-
nujące węgiel kamienny z 
ogrzewnictwa indywidualnego, 
działają na szkodę własnych 
miejscowości oraz obywateli, 
których interesy powinni 
reprezentować – wskazano 
w stanowisku WZD śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności.

KAR

Foto: pixabay.com/CC0
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W swojej 120-letniej historii walcownia kilkakrotnie stawała na krawędzi upadku. W najtrudniejszej sytuacji 
znalazła się w 2003 roku. Tylko dzięki determinacji zakładowej Solidarności i pracowników fi rma została wówczas uratowana. 
Dzisiaj osiąga zyski.

120 lat Walcowni Metali „Dziedzice”
O

becnie Walcownia 
Metali „Dziedzice” 
jest jednym z naj-
prężniej rozwija-
jących się przed-

siębiorstw w sektorze metali 
kolorowych. Tylko w zeszłym 
roku zakład przyniósł 20 mln 
zł zysku, a wartość sprzedanej 
produkcji sięgnęła 550 mln zł. 
80 proc. wyrobów powstających 
w walcowni stanowią pręty, 
rury i kształtowniki mosiężne 
wykorzystywane m.in. w insta-
lacjach sanitarnych, systemach 
grzewczych, przemyśle energe-
tycznym i w branży motoryza-
cyjnej. Ważnym asortymentem 
są także taśmy mosiężne oraz 
krążki do produkcji monet 
wykorzystywane przez mennice 
m.in. w Niemczech, Holandii, 
Hiszpanii, Kolumbii i Chile. 

Przewodniczący zakła-
dowej Solidarności Bolesław 
Jonkisz podkreśla, że dobra 
passa walcowni z Czechowic-
-Dziedzic trwa dopiero od 2013 
roku. Przez 10 wcześniejszych 
lat fi rma borykała się z ogrom-
nymi problemami. 

Zamknąć tę budę
Jak zaznacza, czechowicką 
walcownię do kryzysu w 2003 
roku doprowadziło nieumie-
jętne zarządzanie, chybione 
inwestycje i kreatywna księgo-
wość. – W 1996 roku walcownia 
została przekształcona w spółkę 
akcyjną. Jej udziałowcami 
zostały m.in. spółki Stalexport 
i Impexmetal. Na efekty tej 
prywatyzacji nie trzeba było 
długo czekać. Już w 2001 roku 
wygaszono produkcję blach 
aluminiowych i kanalikowych, 
a następnie zlikwidowano 

Wydział Przetwórczy Alumi-
nium – wspomina przewod-
niczący zakładowej Solidar-
ności. Podkreśla, że w ciągu 
zaledwie kilku lat zakład, który 
jeszcze na początku lat 90-tych 
świetnie się rozwijał, popadł 
w milionowe długi. Maszyny 
i urządzenia zostały zastawione 
w bankach, a ludzie otrzymy-
wali wynagrodzenia w ratach 
i z opóźnieniem. Rozpoczęły 
się zwolnienia grupowe. Na 
początku 2003 roku pracę stra-
ciło ponad 180 osób, czyli jedna 
piąta załogi. – Te działania nie 
pomogły, banki nie chciały już 

dłużej udzielać kredytów na 
bieżącą działalność. Szef rady 
nadzorczej stwierdził, że dalsza 
restrukturyzacja nie ma sensu i 
powiedział: trzeba zamknąć tę 
budę – dodaje Jonkisz. Związ-
kowiec podkreśla, że po tej 
wypowiedzi przewodniczącego 
rady nadzorczej zdetermino-
wani pracownicy zorganizowali 
protest podczas posiedzenia 
Rady Gminy Czechowice-
-Dziedzice. – Wymusiliśmy na 
władzach gminy poręczenie 
kredytu dla walcowni w wyso-
kości 4,3 mln zł. To był punkt 
zwrotny. Zakład został urato-

wany, ale dopiero po 10 latach 
wyszedł na prostą – mówi 
Bolesław Jonkisz.

Początki zakładu
Początki walcowni sięgają 
1896 roku, kiedy to książę 
Hugo Hohenlohe-Oehringen 
uruchomił na zakupionych 
przez siebie gruntach zakład 
o nazwie „Zinkwalzwerke 
Dziedzice”. Firma produko-
wała wyroby walcowane z 
cynku, głównie na eksport 
do Chin i Azji Zachodniej. 
W latach 1912-1920 podle-
gała austriacko-węgierskiemu 

koncernowi cynkowemu. Po 
1918 roku właściciele fi rmy 
zmieniali się kilkakrotnie. 
W 1921 roku weszła w skład 
Międzynarodowej Spółki 
Akcyjnej w Ostrawie. 5 lat 
później wyłączono z tej spółki 
dwie walcownie w Dziedzicach 
i Oświęcimiu. W ten sposób 
powstało samodzielne polskie 
przedsiębiorstwo. Dobra passa 
zakończyła się w 1928 roku 
wraz z głębokim kryzysem 
gospodarczym. Jednak mimo 
recesji nadal inwestowano w 
walcownię, co po 1932 roku 
pozwoliło na wzrost produkcji. 
Rozwój przerwała II wojna 
światowa. Zakład został przejęty 
przez Niemców i produkował 
głównie na potrzeby Luftwaff e 
i innych gałęzi przemysłu 
wojennego.

Po zakończeniu działań 
wojennych firma wznowiła 
produkcję stopów kolorowych 
i lekkich. Na koniec 1945 roku 
wyprodukowano ich 149 ton. Do 
1970 roku nakłady inwestycyjne 
wyniosły 640 mln zł. Rozbu-
dowana została hala odlewni 
i wydział wyrobów gotowych. 
W 1971 roku oddano kolejną 
inwestycję – walcownię metali, 
co umożliwiło rozwój przed-
siębiorstwa. Do 1974 roku na 
rynek wprowadzonych zostało 
ponad 70 nowych produktów. 
Kolejnym przełomem było 
uruchomienie pod koniec 
lat 80-tych ubiegłego wieku 
produkcji krążków menniczych 
z miedzioniklu i mosiądzu 
manganowego oraz innych 
stopów na potrzeby Narodowego 
Banku Polskiego. W 1996 roku 
przedsiębiorstwo zostało prze-
kształcone w spółkę akcyjną.

120. urodziny
Obchody 120.  rocznicy 
pow stania walcowni rozpo-
częła msza św. odprawiona 
w kościele pw. Wspomożenia 
Wiernych w Czechowicach-
-Dziedzicach. 7 maja uroczy-
stości zorganizowane zostały 
na terenie zakładu. Wzięli w 
nich udział przedstawiciele 
władz lokalnych, pracownicy z 
rodzinami i związkowcy. Wśród 
zaproszonych gości był m.in. 
Stanisław Szwed, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Podczas spotkania rocznico-
wego Bolesław Jonkisz odebrał 
honorową odznakę Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego, 
przyznawaną przez marszałka 
województwa śląskiego. W 
ten sposób przewodniczący 
zakładowej Solidarności został 
nagrodzony za wieloletnią dzia-
łalność społeczną. Z wnioskiem 
o przyznanie tej odznaki związ-
kowcowi z walcowni zwrócił 
się do władz samorządowych 
Krajowy Sekretariat Metalowców 
NSZZ Solidarność. 

Oprócz 120. rocznicy zało-
żenia zakładu, pracownicy 
walcowni mają jeszcze jeden 
powód do świętowania. Kilka 
tygodni temu spółka została 
uhonorowana Czechosławem. 
Jest to nagroda przyznawana 
przez lokalne władze fi rmom, 
które tworząc własną markę, 
przyczyniają się do pozytywnego 
wizerunku Czechowic-Dziedzic.

Obecnie walcownia zatrudnia 
500 pracowników. Do Solidar-
ności będącej największym 
związkiem zawodowym w fi rmie, 
należy ponad 50 proc. załogi.

AGNIESZKA KONIECZNY

Jubileusz Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „S”
9 i 10 maja w Katowicach 
odbył się Kongres Krajowego 
Sekretariatu Metalowców NSZZ 
Solidarność zorganizowany z 
okazji 25. rocznicy powstania 
tej struktury. Krajowy Sekre-
tariat Metalowców jest jedną 
z największych struktur bran-
żowych związku. Zrzesza 8 
sekcji krajowych, w tym m.in. 
sekcję hutnictwa, przemysłu 
lotniczego, okrętowego i moto-
ryzacyjnego. KSM działa w 200 
przedsiębiorstwach i liczy ok. 
50 tys. członków.

List do uczestników Kongresu 
skierował Prezydent RP Andrzej 
Duda, który podziękował związ-
kowcom za to, że konsekwen-
tnie sprzeciwiali się próbom 
likwidacji potencjału przemy-
słowego Polski. – Słuszność 
państwa postulatów została 
potwierdzona przez doświad-
czenia wynikające z globalnego 
kryzysu gospodarczego. Poka-
zały one w wielu krajach, że 
wizja rozwoju gospodarczego 
opartego głównie na sferze 

usług, nie jest rozwiązaniem 
korzystnym i najlepszym – 
zaznaczył prezydent. Podczas 
obrad odczytany został także 
list, który z okazji 25. rocznicy 
powstania KSM napisała do 
delegatów premier Beata Szydło.

W jubileuszowych obra-
dach Kongresu KSM uczest-

niczyli m.in. przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda, 
szef śląsko-dąbrowskiej „S” 
Dominik Kolorz, prezydent 
Katowic Marcin Krupa oraz 
sekretarz stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej Stanisław 
Szwed. Wśród zaproszonych 

gości nie zabrakło pierwszego 
przewodniczącego Sekretariatu 
Tadeusza Piotrowskiego oraz 
przedstawicieli europejskich 
central związkowych, m.in. 
Moniki Kemperle z industriALL 
Global ze Szwajcarii oraz 
Marii Scholz, reprezentującej 
niemiecki związek IG Metall.

Przewodniczący KSM 
Bogdan Szozda podczas otwarcie 
Kongresu przypomniał, że 
Sekretariat powstał 9 maja 
1991 roku, a po I Kongresie 
zrzeszał ok. 230 tys. członków. 
– Potrzebę powstania tej struk-
tury wzmagały zachodzące 
wówczas w Polsce i w gospo-
darce zmiany oraz negatywne 
zjawiska transformacji – powie-
dział związkowiec. W ocenie 
przewodniczącego Solidar-
ności Piotra Dudy jednym z 
największych sukcesów związ-
kowców w trudnym okresie 
transformacji gospodarczej było 
wypracowanie ponadzakłado-
wych układów zbiorowych 
pracy m.in. dla hutnictwa. 

– Musimy wrócić do branżo-
wych i ponadzakładowych 
układów zbiorowych pracy, bo 
to jest przyszłość – podkreślił 
przewodniczący. Zapowie-
dział, że związek przeprowadzi 
kampanię promującą tego typu 
porozumienia zbiorowe, bo 
jak podkreślił, zawierają one 
korzystniejsze dla pracowników 
rozwiązania, niż te wynikające 
z Kodeksu pracy.

W stanowisku przyjętym 
przez jubileuszowy Kongres 
KSM delegaci podziękowali 
wszystkim osobom, które przez 
25 lat pracowały na rzecz Sekre-
tariatu i kierowały jego dzia-
łalnością. Uczestnicy Kongresu 
wyrazili także poparcie dla 
polityki KSM polegającej na 
wspieraniu działań instytucji i 
organów państwowych zmie-
rzających do rozwoju i kształ-
towania polityki przemysłowej 
Polski. – Jedynie przemysł jest 
podstawą rozwoju i stanowi siłę 
napędową naszej gospodarki 
– napisano w dokumencie.

Z okazji  25.  rocznicy 
powstania  Sekretar iatu 
prezydent RP Andrzej Duda 
odznaczył dziesięciu zasłużo-
nych działaczy związkowych 
Złotym Krzyżem Zasługi. Adam 
Ditmer, przewodniczący KSM 
w latach 1992-2010 uhonoro-
wany został Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W imieniu Andrzeja 
Dudy odznaczenia wręczyła 
związkowcom Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik, doradca 
prezydenta RP ds. społecznych.

Obrady Kongresu poprze-
dziła msza św. w kościele pw. 
św. Józefa Robotnika w Kato-
wicach-Załężu, odprawiona 
pod przewodnictwem bp. 
pomocniczego archidiecezji 
katowickiej Marka Szkudły. 
Podczas nabożeństwa kapłan 
poświęcił sztandar Sekreta-
riatu. Na awersie sztandaru 
widnieje wizerunek bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, patrona 
Solidarności.

AGA
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Wędkarskie zmagania związkowców z Delfo
Trzydziestu związkowców z 
tyskiej spółki Delfo Polska 
wzięło udział w turnieju 
wędkarskim zorganizo-
wanym w poniedziałek 2 
maja na zbiorniku Łysina 
w Bieruniu. Zawody dla 
członków związku zorga-
nizowała zakładowa Soli-
darność.

Najlepszym wędkarzem 
okazał się Łukasz Laske. 
Drugie miejsce na podium 
zajął Jan Mierzwa, trzecie 
Józef Wenda. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe 
puchary oraz profesjo-
nalny sprzęt wędkarski.

Jak podkreśla Grzegorz 
Duda, przewodniczący 
Solidarności w spółce Delfo 
Polska w Tychach, orga-
nizowane przez związek 
d o r o c z n e  w ę d k a r s k i e 
zawody cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem 
wśród członków zakładowej 
Solidarności. – Gdy zaczy-
naliśmy sześć lat temu, 
w turnieju brało udział 
dziesięciu uczestników, w 
tegorocznej edycji zawodów 
było ich trzy razy więcej 
– dodaje przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

AK

Komunikat

Bilety do 
Miasteczka
Twinpigs

Miasteczko Westernowe Twinpigs 
w Żorach oferuje członkom śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności wejściówki 
w promocyjnej cenie 33 zł od osoby.

Bilety można kupić w Biurze 
Administracyjnym ZR Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w Katowicach, ul. Floriana 7.

Więcej informacji: 
tel. 32 353 84 25 w. 199 
kom. 503 130 855

W sobotę 14 maja placówki Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności będą otwarte dla zwiedzających. Po raz kolejny obie instytucje włączą 
się w ogólnoeuropejski projekt „Noc Muzeów”.

Dotknąć historii w Noc Muzeów
W 

tym roku nasi 
goście będą 
z w i e d z a ć 
n i e  t y l k o 
Oddziałowe 

Biuro Udostępniania i Archi-
wizacji Dokumentów przy ul. 
Józefowskiej. Po raz pierwszy 
zapraszamy również do naszego 
Przystanku Historia przy ul. 
św. Jana. Tę siedzibę otworzy-
liśmy przed niespełna rokiem 
– informuje Monika Koby-
lańska, asystent prasowy IPN.

Pomieszczenia archiwum 
IPN udostępnione będą od 
godz. 18.00 do godz. 23.00. Do 
Przystanku Historia Centrum 
Edukacyjne pracownicy IPN 
zapraszają od godz. 17.00 do 
21.00. Jak podkreśla Koby-
lańska, w obu placówkach 
na zwiedzających czekają 
liczne atrakcje. W Przystanku 
Historia historycy IPN m.in. 
zaproszą gości do udziału w 
panelu dyskusyjnym „Depor-
tacje 1945 – Pamiętamy”. 
– Tam też będzie można uzyskać 
informacje o deportowanych. 
Udostępnimy zwiedzającym 

wykaz Ślązaków wywożonych 
po 1945 roku do ZSRS. Ten 
nasz spis liczy już ponad 41 
tys. nazwisk – mówi Monika 
Kobylańska. Z kolei zwiedzanie 
działu archiwizacji odbywać się 
będzie pod hasłem „Co kryją 
archiwa IPN?”. Podczas tego-
rocznej edycji Nocy Muzeów 
zwiedzający będą mogli m.in. 
zobaczyć nakręcony przez 

bezpiekę film operacyjny, 
który dokumentuje przebieg 
wizyty papieża Jana Pawła 
II na lotnisku w Muchowcu 
podczas jego pielgrzymki do 
Polski w 1983 roku. 

Wszyscy uczestnicy Nocy 
Muzeów w archiwum IPN 
otrzymają mapkę z punktami, 
do których będą musieli dotrzeć. 
– Liczymy, że atrakcyjnym 

dla nich miejscem będzie 
tzw. kącik hippisowski. Tam 
z pomocą charakteryzatorki 
nasi goście będą mogli prze-
bierać się za hippisów – dodaje 
Monika Kobylańska. 

Wycieczka po kopalni Wujek 
i miejscach związanych z 
pamiętnym strajkiem górników 
już od kilku lat jest głównym 
punktem Nocy Muzeów, organi-

zowanej przez Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności w Kato-
wicach. Przewodnikami po 
kopalni są górnicy, uczestnicy 
tamtych wydarzeń. – Nasi 
goście m.in. zobaczą miejsce 
przy kotłowni, gdzie zomowcy 
ranili najwięcej górników, a także 
punkt opatrunkowy, w którym 
pielęgniarki i lekarze udzielali 
im pomocy. Zwiedzą również 
stację ratownictwa górniczego. 
Tam złożone zostały ciała zabi-
tych górników – mówi Sebastian 
Reńca z ŚCWiS. Dodaje też, że 
w Muzeum Izbie Pamięci przy 
Kopalni Wujek prezentowana 
będzie wystawa znaczków i 
kart pocztowych Solidarności, 
wykonanych przez działaczy 
związkowego podziemia. Tam 
też wyświetlane będą filmy 

dokumentalne m.in. obraz 
Agnieszki Świdzińskiej pt. 
„Życiorysy z bliznami”, opowia-
dający o tragedii w kopalni 
Wujek. Dla zwiedzających 
organizatorzy przygotowali 
też konkurs historyczny z 
nagrodami. Noc Muzeum w 
Izbie Pamięci Kopalni Wujek 
rozpocznie się o godz. 17.00, 
a zakończy o godz. 23.00. – To 
przedsięwzięcie adresujemy 
do ludzi, którzy chcą dotknąć 
historii, zobaczyć miejsca z 
nią związane. Budujące jest, 
że na naszą Noc Muzeów 
rodzice przychodzą razem ze 
swoimi dziećmi. To wyjątkowa 
okazja, by najmłodsi poznali 
tę ważną historię – podkreśla 
Sebastian Reńca. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Reklama

ŚCWiS informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi miej-
scami na wycieczkę na teren kopalni Wujek, organizo-
waną 14 maja w Noc Muzeów. Zapisy przyjmowane są 
pod numerem telefonu: 32 601 21 08 

Foto: IPN

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

Pytania o punkty karne 
Nie przyjęłam mandatu za 
przekroczenie prędkości. 
Zgodnie z taryfikatorem 
powinnam otrzymać 6 
punktów karnych. Policja 
skierowała do sądu wniosek 
o ukaranie. Rozprawa się 
jeszcze nie odbyła, a na 
wniosku nie było informacji 
ani żadnej wzmianki na 
temat punktów karnych. Czy 
punkty zostały umorzone, 
czy jak otrzymam wyrok 
skazujący, dostanę także 
punkty?

Kwestię tę reguluje Roz-
porządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie 
postępowania z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu 
drogowego z dnia 25 kwiet-
nia 2012 roku (Dz.U. z 2012 
r. poz. 488).

Ewidencję punktów 
karnych prowadzi Komen-
dant Wojewódzki Policji 
właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania kie-
rowcy. Punkty są naliczane 
na podstawie tak zwanego 
„ostatecznego wpisu”. Wpisu 
ostatecznego do ewidencji 
dokonuje się, jeżeli naru-
szenie zostało stwierdzone 
prawomocnym: wyrokiem 
sądu, postanowieniem sądu 
o warunkowym umorzeniu 
postępowania, mandatem 
karnym albo orzeczeniem 

organu orzekającego w spra-
wie o naruszenie w postę-
powaniu dyscyplinarnym.

Niemniej przed wyda-
niem powyżej wskazanego 
rozstrzygnięcia, do ewidencji 
wprowadza się niezwłocznie 
po ujawnieniu naruszenia 
wpis tymczasowy. Wpis 
tymczasowy zawiera infor-
mację o liczbie punktów, 
które zostaną ostatecznie 
przypisane w przypadku 
potwierdzenia naruszenia 
tym rozstrzygnięciem. Wpis 
tymczasowy staje się wpisem 
ostatecznym po stwierdzeniu 
naruszenia rozstrzygnięciem. 
Dlatego do czasu wydania 
prawomocnego wyroku 
punkty są jakby w zawie-
szeniu, czyli są wpisane, 
ale nie wywołują skutków, 
ponieważ zalicza się dopiero 
te punkty, które są wpisane 
wpisem ostatecznym. Punkty 
są wpisane, mimo że nie ma 
o nich wzmianki na wyroku 
lub we wniosku o ukaranie.
Jak można zmniejszyć liczbę 
punktów karnych za wykro-
czenie drogowe? 

Policja prowadzi ewidencję 
kierowców naruszających 
przepisy ruchu drogowego. 
Określonemu naruszeniu 
przypisuje się odpowiednią 
liczbę punktów w skali od 0 
do 10 i wpisuje się do tej ewi-

dencji. Punkty za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego 
wpisane do ewidencji usuwa 
się po upływie 1 roku od 
dnia naruszenia, chyba że 
przed upływem tego okresu 
kierowca dopuścił się naru-
szeń, za które na podstawie 
prawomocnych rozstrzygnięć 
przypisana liczba punktów 
przekroczyłaby 24 punkty 
lub w przypadku tak zwa-
nych młodych kierowców 
– 20 punktów.

Kierowca wpisany do ewi-
dencji może na własny koszt 
uczestniczyć w szkoleniu, 
którego odbycie spowoduje 
zmniejszenie liczby punktów 
za naruszenie przepisów ruchu 
drogowego. Nie dotyczy to 
kierowcy w okresie 1 roku od 
dnia wydania po raz pierw-
szy prawa jazdy. Szkolenie 
takie organizuje dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego według 
określonego programu.

Dyrektor WORD pot-
wierdza odbycie szkolenia, 
wydając uczestniczącemu w 
nim kierowcy zaświadczenie. 
Kopię zaświadczenia o odby-
ciu szkolenia przez kierowcę 
dyrektor WORD niezwłocz-
nie przesyła Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji właś-
ciwemu ze względu na miej-
sce zamieszkania kierowcy.

Kierowcy wpisanemu do 
ewidencji po przedstawieniu 
przez niego zaświadczenia o 
odbyciu szkolenia lub otrzy-
maniu tego zaświadczenia 
od dyrektora WORD, właś-
ciwy dla miejsca zamiesz-
kania ewidencjonowanego 
Komendant Wojewódzki 
Policji zmniejsza o 6 liczbę 
posiadanych punktów, odej-
mując je według kolejności 
wpisów, począwszy od wpisu 
odpowiadającego narusze-
niu popełnionemu z datą 
najwcześniejszą.

UWAGA: Liczba punk-
tów odjętych z tytułu odby-
tego szkolenia nie może być 
większa od liczby punktów 
otrzymanych za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego 
przed jego odbyciem.

UWAGA: Odbycie szkole-
nia nie powoduje zmniejsze-
nia liczby punktów otrzyma-
nych za naruszenia przepisów 
ruchu drogowego wobec 
osoby, która przed jego roz-
poczęciem dopuściła się 
naruszeń, za które suma 
punktów ostatecznych i 
podlegających wpisowi tym-
czasowemu przekroczyła lub 
przekroczyłaby 24.

Proszę pamiętać, że kie-
rowca może uczestniczyć w 
szkoleniu nie częściej niż raz 
na 6 miesięcy.

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Kolegi i Przyjaciela

ALFREDA PIETROWSKIEGO
długoletniego działacza związkowego, 
członka pocztu sztandarowego RSEiR.

Słowa współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach

Żonie i Bliskim

w imieniu Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący

Bronisław Skoczek

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w I kwartale 2016 roku):  4.201,57 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
Koledze

Augustynowi Czarnynodze

składa
Prezydium 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność

Po stracie

ŻONY
łączymy się w bólu z naszym Kolegą i Przyjacielem

Augustynem Czarnynogą

członkiem Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność, długoletnim działaczem związku.

Wyrazy serdecznego współczucia oraz słowa otuchy

przekazuje 
w imieniu

Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność
przewodniczący

Bronisław Skoczek
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» W TYM TYGODNIU WYPADA 
ZACZĄĆ od tematu, którym od kilku 
dni żyją wszystkie media, a który dla 
normalnych ludzi nie ma kompletnie 
żadnego znaczenia, czyli od wielkiego 
liczenia uczestników marszu KOD. Jedna 
strona barykady twierdzi, że Alimencia-
rzowi Roku, Rychowi Swetru i Schetowi 
towarzyszyło 45 tys. ludzi, a druga, że 200 
tys. Wszystkich i tak przebił Niesioł, który 
stojąc na balkonie u Giertycha doliczył 
się 300 tys. manifestantów. Jedni liczą na 
podstawie kamer monitoringu, drudzy 
szacują zagęszczenie kodziarzy na metr 
kwadratowy. Nam jednak najbardziej 
podoba się metoda samego Alimenciarza, 
który na antenie RMF stwierdził, co nastę-
puje: „Mikrobiolodzy metodami do liczenia 
bakterii policzyli, że na demonstracji było 
214 tys. uczestników”. W sumie pasuje, 
wszak bakterie to organizmy w większości 
jednokomórkowe.

» W ODPOWIEDZI NA BROŃ BIOLO-
GICZNĄ Komitetu Obrony Drobno-
ustrojów (KOD), PiS przedstawił w Sejmie 
audyt z ośmioletnich rządów peło. Gene-
ralny wniosek płynący z dokumentu 
jest taki, że dzięki ekipie Donka i Ewki 
jesteśmy w plecy o jakieś 340 mld zł. 
Przykładów trwonienia publicznych 
pieniędzy, niegospodarności i przekrętów 
wszelakich padło z sejmowej mównicy 
co najmniej tyle, ile mieści się kodziarzy 
i innych drobnoustrojów na kilometrze 
kwadratowym. Nam szczególnie spodobał 
się fragment wystąpienia ministra Mora-
wieckiego, który dotyczył tego, na co 
przeznaczane były w ostatnich latach 

środki unijne. Wśród najciekawszych 
projektów znalazły się m.in. horoskopy 
dla psów, wirtualne cmentarze, dziewięć 
kilometrów słupków w szczerym polu 
oraz innowacyjne pudełko do butów. 
Zawsze podejrzewaliśmy, że większość 
projektów unijnych służy głównie temu, 
aby zarabiać na nich mogli różni spece od 
pozyskiwania środków unijnych. Jednak 
innowacyjne pudełka do butów nie 
śniły się chyba ani fi lozofom, ani nawet 
mikrobiologom. 

» KILKA DNI PRZED OFICJALNYM 
zaprezentowaniem audytu, politycy 
ugrupowania Prezesa Całej Polski zaczęli 

wypuszczać do mediów przecieki, aby 
podgrzać zainteresowanie. Jednym z 
takich smaczków była informacja, że rząd 
peło sfi nansował z publicznych pieniędzy 
wydanie książki Rycha Swetru. Fakt, że 
zapłaciliśmy w podatkach za wypociny 
Rycha, jest raczej średnio śmieszny. 
Natomiast to, że facet, który myśli, że w 
Polsce obowiązuje konstytucja z XVIII 
wieku, obchodzi święto Sześciu Króli i 
generalnie na każdym kroku popisuje 
się całkowitym brakiem elementarnej 
wiedzy ogólnej napisał książkę, bawi nas 
do rozpuku. Przecież on jest przekonany, 
że książka to żona księcia. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Małżeństwo pięćdziesięciolatków 
leży w łóżku. Mąż już prawie 
zasypia, a żona najwyraźniej ma 
ochotę na fi gle. Mówi do męża:
– Marian powiedz, że jestem piękna.
– ...Jesteś piękna – po chwili 
odpowiada zaspany mąż
– Marian, a powiedz, że jestem sexy.
– ...Jesteś sexy. 
– Marian, a powiedz coś tak od 
siebie.
– Śpij Halina!

***
Córka do matki:
– Mamusiu, czy ja jestem ładna? 
– Zapytaj swojego chłopaka. 
– Przecież ja nie mam chłopaka…
– No właśnie.

***
W szpitalu lekarz pyta pacjenta:
– Czy nie odczuwa pan nudności?
– Nie, mam tu takie małe radyjko.

***
– Monia, i jak tam ten Szczepan? 
Będzie coś?
– Nie bardzo.
– Czemu tak sądzisz?
– Zrozumiałam, że się nam nie 
uda, gdy w kawiarni ja zamówiłam 
podwójną whisky, a on lody…

***
Ojciec do syna:
– Jak tam postępy w szkole?
– W porządku. Kontrakt z piątą 
klasą przedłużony na następny rok.

***
Sprzątając mieszkanie, żona sobie 
śpiewa. Nagle staje przy niej zły 
mąż i burczy:

– Mogłaś mi powiedzieć, że będziesz 
śpiewać! Od pół godziny smaruję 
zawiasy przy ogrodowej furtce!

***
W parku policja konna spisuje dwóch 
meneli. Nagle koń się załatwił. Na 
to jeden pijak:
– Chyba radiowóz panu nawalił.

***
Facet ogląda Discovery, spiker 
z ekranu:
– Pandy mają ich 16, rekiny 100, 
a u człowieka norma to 32 zęby.
Facet podrywa się z fotela i 
wrzeszczy:
– Kurde, jestem pandą!!! 

***
Co pan taki smutny ostatnio, panie 
dyrektorze?
– A no bo sekretarkę zmieniłem.
– I co? Niezbyt bystra, tak?
– Nie, właśnie całkiem mądra.
– To może leniwa?
– Skąd! Bardzo pracowita!
– To może hmmm... ten... tego... 
nie chce...
– No coś pan! Kilka razy dziennie!
– No to o co chodzi?
– Aaa... bo kurcze kawę robi jakąś 
taką słabą... 

***
Poniedziałek rano, szef:
– Co masz takie czerwone oczy, piłeś?
– Nie! Płakałem cały weekend, bo 
brakowało mi pracy!

***
– Panie kapitanie, przyniosłem 
wniosek o przepustkę.
– Wstaw do lodówki. 

Autopromocja

NIE MUSISZ BYĆ SAM. ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ 
SILNY W PRACY. ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ! 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


