
1000 zł
zaległej nagrody dostali 
pracownicy spółki BTS 
w Dąbrowie Górniczej. 
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PUBLICYSTYKA

Bez inwestycji nasz region opustoszeje
W ciągu najbliższych trzech 
dekad nasz region praktycz-
nie opustoszeje. Na liście 10 
polskich miast najbardziej 
zagrożonych wyludnieniem 
i społeczno-gospodarczą degra-
dacją aż 5 leży na Śląsku.

Zabrze, Bytom i Świętochłowice 
do 2050 roku stracą ok. połowy 
mieszkańców. Niewiele lepiej jest 
w przypadku pozostałych miast na 
prawach powiatu.
Receptą na powstrzymanie tej 
społeczno-gospodarczej degra-

dacji jest opracowany przez WRDS 
w Katowicach wieloletni program 
odbudowy i rozwoju gospodarczego 
naszego regionu. W październiku 
okaże się czy inwestycje w nim 
zawarte zostaną zrealizowane.

» STRONA 5

MANIFESTACJA W WARSZAWIE

KE kwestionuje polski wiek emerytalny
16 września przed siedzibą 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Warszawie 
NSZZ Solidarność zorganizuje 
pikietę. Bruksela podważa 
obniżenie wieku emerytal-
nego w Polsce.

Unijni urzędnicy zakwestionowali 
zróżnicowanie wieku nabywania 
uprawnień emerytalnych dla kobiet i 
mężczyn. Stwierdzili, że niższy wiek 
emerytalny dla kobiet jest dyskry-
minacją. KE zapowiedziała naciski 
na polski rząd w celu ponownego 

zrównania wieku emerytalnego. 
W ocenie Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność kwestionowanie reformy 
emerytalnej przez urzędników 
Komisji Europejskiej jest działaniem 
niedopuszczalnym i bulwersującym.

» STRONA 4
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Dla nas największym podziękowaniem dla tych, którzy strajkowali w 1980 roku jest codzienna ciężka praca 
na rzecz członków związku i polskich pracowników – powiedział przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda 
podczas uroczystości 37. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. 

OBCHODY 37. ROCZNICY PODPISANIA 
POROZUMIENIA JASTRZĘBSKIEGO
W 

swoim wystą-
pieniu pod 
Pomnikiem 
Porozumienia 
Jastrzębskiego 

Piotr Duda podkreślił, że robot-
nicy w 1980 roku strajkowali, 
aby „nasza Ojczyzna była 
krajem wolnym, ale także 
sprawiedliwym społecznie. 
Zaznaczył, że wszystkie spisane 
wówczas postulaty miały przede 
wszystkim wymiar społeczny. 
Przewodniczący sprzeciwił 
się dzieleniu Solidarności na 
„pierwszą drugą czy trzecią”. 
– Związek zawodowy Soli-
darność zawsze dbał o swoją 
historię. Szczególnie wtedy, gdy 
na początku lat 90-tych tylu 
ludzi odeszło od Solidarności, 
idąc do polityki, czy do biznesu. 
My nie mamy o to pretensji, ale 
oni dzisiaj nie mogą mówić, 
że byli w „pierwszej” Solidar-
ności. Od samego początku jest 
jeden Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Solidar-
ność i tego nikt i nic nie zmieni 
– mówił przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „S”. 

Przewodniczący odniósł 
się również, do złożonego w 
ubiegłym roku obywatelskiego 
projektu ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. – Chciałbym 
także zwrócić się do rządzących 
i do partii Prawo i Sprawiedli-
wość. Jak rozmawiam z wami, 
to wszyscy mówicie: „jesteśmy 
na tak”. Ale jakoś projekt rok 
jest w parlamencie i nie może 
znaleźć swojego pozytywnego 
fi nału. Z tego miejsca już nie 
apelujmy, ale żądamy, aby ten 
projekt obywatelski, o którym 
mówiliście też przed wyborami, 
wreszcie został zrealizowany 
– podkreślił Piotr Duda.

W trakcie uroczystości odczy-
tano list prezydenta RP Andrzeja 
Dudy skierowany do uczest-
ników obchodów. Prezydent 
podkreślił rolę Śląska w wyda-

rzeniach z 1980 roku. – Jednym 
z głównych współautorów tego 
zwycięstwa jest Śląsk, który 
wielokrotnie w swojej historii 
walczył w obronie zagrożonej 
polskości i ponosił ofi ary dla idei 
niepodległej Rzeczpospolitej. 
(...) Wielki strajk w kopalni 
Manifest Lipcowy w Jastrzębiu, 
do którego szybko dołączyły 
załogi kolejnych przedsiębiorstw 
w tym regionie, był nie tylko 
znaczącym solidarnościowym 
gestem wobec protestu na 
Wybrzeżu, ale także sygnałem 
dla komunistycznych władz, że 
ich przegrana jest nieuchronna 
– napisał Andrzej Duda w liście 
odczytanym przez Agnieszkę 

Lenartowicz-Łysik, doradcę 
Prezydenta RP. 

Prezydent zaznaczył, że 
obchodzone 3 września święto 
nie dotyczy wyłącznie przeszłości, 
„lecz ma także bezpośredni 
związek z tym czym żyjemy 
teraz i co stanowi wyzwanie 
jutra”. – Ideały Solidarności są 
ciągle aktualne i ciągle inspirujące. 
Pragnę, aby podczas zbliżającej 
się rocznicy stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
Polacy mogli się wypowiedzieć w 
ogólnonarodowym referendum 
co do ustrojowych zasad, którymi 
ma się kierować dzisiejsze polskie 
państwo – napisał Andrzej Duda, 
nawiązując do swojej ogłoszonej 

kilka miesięcy temu inicja-
tywy dotyczącej referendum 
konstytucyjnego.

Do zgromadzonych pod 
pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego przemówił rów-
nież Grzegorz Stawski, jeden z 
sygnatariuszy historycznego 
dokumentu z 3 września 1980 
roku. W swoim wystąpieniu 
zaapelował o pielęgnowanie 
prawdy o wydarzeniach z lat 
80-tych ubiegłego wieku i doce-
nienie prawdziwych bohaterów 
tamtego okresu. – Odzywa się 
momentami we mnie wielki 
bunt. Dzisiaj zauważam, że 
historię, a w szczególności 
historię Solidarności zaczyna 

się pisać od nowa. Zaczyna się 
pisać w oparciu o dokumenty 
ubeckie. A gdzie są ci wszyscy 
bohaterowie, ci ludzie, których 
ubecja nigdy nie złapała, na 
których nie ma akt, w których 
nie ma zapisanych ich dokonań. 
Wróćmy do prawdziwej historii 
Solidarności, zacznijmy ją sza-
nować. Zacznijmy siebie wza-
jemnie szanować – powiedział 
Grzegorz Stawski. 

Obchody pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego 
poprzedziła uroczysta msza 
św. odprawiona w jastrzębskim 
kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła. Konce-
lebrze przewodniczył biskup 

pomocniczy Archidiecezji Kato-
wickiej ks. Adam Wodarczyk.

W homilii bp Wodarczyk 
podkreślił, że w 1980 roku 
robotnicy z Górnego Śląska i 
Zagłębia Dąbrowskiego rozpo-
częli walkę o godność czło-
wieka. – Trzeba było ogromnej 
odwagi, aby stanąć w tamtym 
czasie, w tamtej rzeczywistości 
i odezwać się mocnym głosem, 
broniąc godności – zaznaczył 
bp Wodarczyk. 

Dodał, że msza święta odpra-
wiona w 37. rocznicę podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego jest 
także okazją do przeproszenia 
za to wszystko, czego nie udało 
się zrealizować. Przypomniał, że 
wśród postulatów, które do listy 
żądań strajkujących robotników 
z Wybrzeża dopisali górnicy, 
były wolne od pracy soboty 
i niedziele. – Jesteśmy 37 lat 
później, wspominając tamte 
wydarzenia uświadamiamy 
sobie, że moc tych porozumień 
sprzed lat jest ciągle żywa, aktu-
alna. (...) Szczególnie dzisiaj ten 
podnoszący się głos z wielu 
stron, przede wszystkim ze 
strony związku Solidarność, 
ale także tych wszystkich ludzi, 
którzy podpisali się pod się 
społecznym projektem ustawy 
o wolną od handlu niedzielę 
i także przez wyraźny głos 
Kościoła, który w tym temacie 
się także odzywa – zaznaczył 
biskup pomocniczy Archidie-
cezji Katowickiej. 

W obchodach wzięli udział 
m.in. uczestnicy strajków na 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
z sierpnia 1980 roku, delegacja 
rządowa, przedstawiciele władz 
krajowych i regionalnych NSZZ 
Solidarność oraz komisji zakłado-
wych związku, delegacje władz 
wojewódzkich oraz samorządo-
wych, parlamentarzyści, a także 
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju.

ŁUKASZ KARCZMARZYK,
AGNIESZKA KONIECZNY
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N
awet najniższa kategoria zwykłych 
robotników powinna zarobić co 
najmniej dwa razy tyle, ile potrze-

buje na własne utrzymanie, aby każdy był 
w stanie wychować dwoje dzieci” – pisał 
Adam Smith, ikona współczesnych libe-
rałów, proponując, jako pierwszy, wyso-
kość minimalnego wynagrodzenia. Był rok 
1776. Dzisiaj liberałowie raczej niechętnie 
przyznają się do tego poglądu swojego 
guru. Za to przy każdej okazji cytują je ci, 
którzy liberałami gospodarczymi nie są w 
żadnym wypadku. Innymi słowy świat 
stanął na głowie. I nie trzeba odchodzić 
zbyt daleko od poruszonych przez Adama 
Smitha kwestii pracowniczych, aby znaleźć 
kolejne przykłady na potwierdzenie tej tezy. 

Jakiś czas temu – i nie było to 1 kwietnia 
– brytyjskie media obiegła informacja, że w 
tym kraju osoby zajmujące się zawodowo 
wyprowadzaniem psów na spacer zara-
biają więcej od pielęgniarek, policjantów 
i początkujących nauczycieli. Brytyjski 
specjalista od spacerowania z czworono-
gami zarabia średnio 26,5 tys. funtów, czyli 
w przeliczeniu na złotówki prawie 122 
tys. zł. Mnie i Was pewnie też od małego 
uczono, że żeby dobrze zarabiać, trzeba się 
pilnie uczyć, zdobyć dyplom i kwalifi kacje. 
Tłuczono nam do głowy, że trzeba mieć 
w ręku fach. Tymczasem okazuje się, że 
wystarczy w niej trzymać smycz z psem 
przymocowanym do drugiego końca. 

A teraz przykład kolejny. Jedna z włoskich 
fi rm galanteryjnych wymyśliła jak znaleźć 
nowych pracowników i za jednym zama-
chem zwiększyć sprzedaż swoich produktów. 
Wykorzystując fakt, że wśród młodych ludzi 
w tym kraju bezrobocie wynosi 35 proc., 
ruszyła z kampanią „kup torebkę i wygraj 
staż”. W świecie, który stoi na nogach, a nie 
na głowie fi rma zatrudnia pracowników 
za odpowiednie wynagrodzenie po to, 
żeby produkowali różne rzeczy, względnie 
świadczyli usługi dla klientów tejże fi rmy. W 
świecie postawionym na głowie, to poten-
cjalny pracownik, musi kupić produkt, żeby 
mieć szansę na zatrudnienie, na dodatek 
nie na normalną robotę, ale na „staż”, czyli 
robotę za darmo lub pół-darmo. 

U nas na szczęście nikt jeszcze nie 
płaci za wyprowadzanie psów więcej niż 
za leczenie ludzi, czy uczenie w szkole. 
Nikt nie każe też kandydatom do pracy 
kupować torebek. U nas bezrobocie jest 
rekordowo niskie, a zamiast rynku pracy 
postawionego na głowie mamy rynek 
pracownika, tak przynajmniej twierdzą 
rządzący i prorządowe media. I tylko 
nikt nie dodaje, że gdyby wszyscy, którzy 
wyjechali za pracą w ostatnich latach 

nagle wrócili mielibyśmy nie milion 
ale 3 miliony bezrobotnych. Nikt też 
nie dodaje, że choć rzeczywiście dzisiaj 
łatwiej znaleźć robotę, niż jeszcze kilka 
lat temu, ale jest to zazwyczaj robota 
znacznie różniąca się od wyobrażeń 
przytoczonego wyżej Adama Smitha.

Już za kilka tygodni w Sosnowcu 
światowy gigant z branży sprzedaży 
wysyłkowej otworzy ogromne centrum 
logistyczne, w którym zatrudni kilka 
tysięcy osób. Na billboardach chwali się, 
że oferuje 15 zł brutto za godzinę pracy 
przy 10-godzinnych dniówkach. Nie 
ma wątpliwości, że tych pracowników 
znajdzie. Bezrobocie znowu spadnie, 
a politycy ogłoszą rynek pracownika 
do kwadratu. Z tym, że ten pracownik 
chętnie oddałby ten rynek z powrotem 
w zamian za możliwość wyprowadzania 
psów w Londynie.

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Od małego tłuczono nam 
do głowy, że trzeba mieć w 
ręku fach. Tymczasem okazuje 
się, że wystarczy w niej trzymać 
smycz z psem przymocowanym 
do drugiego końca. 

INNI napisali

Niemcy rozdają 
tabletki z jodem

W 
elektrowni atomowej w belgijskim 
mieście Tihange znajdującym 
70 km od granicy z Niemcami 

w każdej chwili może dojść do wybuchu. 
Tak przynajmniej uważają władze niemie-
ckiej miejscowości Akwizgran, która leży 
blisko granicy z Belgią. Jak poinformował 
dziennik „Rzeczpospolita” 1 września 
rozpoczęto w tym mieście rozdawanie 
tabletek z jodem, które w przypadku 
skażenia radioaktywnego mają zapobiegać 
wchłanianiu przez tarczycę promienio-
twórczych izotopów jodu.

Władze samorządowe obawiają się, że 
jeżeli dojdzie do wybuchu, nie będą miały 
czasu na rozprowadzenie lekarstwa. Bezpłatne 
tabletki mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy 
Akwizgranu i okolic, którzy nie ukończyli 
45. roku życia, czyli ok. 600 tys. osób. 

Niemcy od dłuższego czasu alarmują, 
że na jednym z bloków elektrowni w 
Tihange znajdują się tysiące mikrosko-
pijnych rys. Rząd tego kraju zabiegał 
nawet o wyłączenie reaktora do czasu 
wyjaśnienia wątpliwości, ale bez powo-
dzenia. Natomiast przed belgijskim sądem 
prowadzone jest postępowanie w sprawie 
zamknięcia elektrowni wytoczone przez 
władze Akwizgranu.

Strajk greckich 
służb azylowych

Z 
informacji, jakie ukazały się na 
portalu niezależna.pl wynika, że 
6 września pracownicy greckich 

służb azylowych rozpoczęli dwudniowy 
strajk. W ten sposób urzędnicy protestują 
przeciwko opóźnieniom w wypłacaniu im 
wynagrodzeń. Pracownicy służb azylo-
wych przeprowadzą także manifestację 
w centrum Aten. Demonstracja w stolicy 
kraju zaplanowana została na 7 września.

Związek zawodowy zrzeszający tę grupę 
zawodową poinformował, że pracownicy 
służb azylowych nie otrzymują wyna-
grodzeń od dwóch miesięcy, a część osób 
nawet od trzech. W wydanym w tej sprawie 
oświadczeniu związkowcy podkreślili, 
że ze względu na zaległości w opłatach 
czynszu i innych mediów, niektórym 
pracownikom grożą eksmisje z mieszkań.

Ogromne obciążenie greckich służb 
pracą spowodowane jest wzrostem liczby 
wniosków składanych przez uchodźców 
i migrantów. Wprawdzie liczba osób 
docierających do Grecji zmniejszyła się, 
ale znacznie więcej ludzi właśnie w tym 
kraju ubiega się o status uchodźcy. Jest 
to efekt umowy zawartej między UE i 
Turcją, dotyczącej ograniczenia niele-
galnej migracji.

Francuzi znów 
będą protestować

12 
września jedna z największych 
francuskich central związkowych 
CGT przeprowadzi uliczne protesty 

przeciwko reformie kodeksu pracy, którą 
zapowiedział premier rządu Edouard 
Philippe – poinformował portal pulsHR.pl.

Zmiany w prawie pracy mają zostać 
wprowadzone w życie pięcioma dekretami. 
Francuski premier podkreślił, że celem 
reformy jest uelastycznienie warunków 
pracy i płacy w przedsiębiorstwach oraz 
nadrobienie straconych lat z punktu 
widzenia walki z bezrobociem. Edouard 
Philippe zapewnił, że reforma będzie 
zrównoważona i sprawiedliwa. 

Jednak francuskie związki zawodowe 
nie wierzą w te obietnice. W ocenie CFDT, 
największej centrali związkowej we Francji 
zmiany planowane przez rząd zaprzepaszczą 
szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy. 
Z kolei druga pod względem liczby członków 
CGT zapowiedziała protesty na ulicach.

W ciągu ostatnich lat francuskie rządy 
wiele razy próbowały liberalizować kodeks 
pracy, ale pod presją akcji protestacyjnych 
organizowanych przez związki zawodowe, 
wycofywały się z planowanych zmian 
lub je łagodziły.

OPRAC. AGA

LICZBA tygodnia

11,3 proc.
tylu pracodawców planuje w najbliższej 
przyszłości zbiorowe podwyżki dla 
pracowników swoich fi rm – wynika z 
badania Instytutu Kantar Millward 
Brown, opracowanego na zlecenie Work 
Service. Jeszcze pół roku temu takie plany 
miało blisko 29 proc. fi rm. Tymczasem 
rosną oczekiwania płacowe Polaków. 
Podwyżek spodziewa się w najbliższym 
czasie aż 54,5 z nich, a 40 proc. utrzymania 
wynagrodzeń na obecnym poziomie. 
Jak podkreślono w badaniu, największą 
skłonność do podwyższania pracownikom 
płac mają duże fi rmy, zatrudniające ponad 
249 osób oraz przedsiębiorstwa z branży 
produkcyjnej i handlowej.

Ulica imienia 
Kazimierza Zachnika
» IMIENIEM KAZIMIERZA ZACHNIKA, zasłużonego 
działacza śląsko-dąbrowskiej Solidarności, została 
nazwana jedna z ulic w Tarnowskich Górach. 30 sierpnia, 
w przededniu 37. rocznicy powstania Solidarności, 
uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęła Rada Miasta.
Pomysł nadania imienia Kazimierza Zachnika jednej 
z ulic w mieście przedstawiła na początku roku 
tarnogórskim samorządowcom Terenowa Sekcja 
Problemowa NSZZ Solidarność Powiatu Tarnogórskiego. 
– Wiedzieliśmy, że nieopodal Fabryki Sprzętu Ratunkowego 
i Lamp Górniczych „Faser”, w której pracował Kazimierz, 
wybudowano nową drogę. Uznaliśmy, że ulica nosząca 
jego imię będzie najlepszym przypomnieniem jego 
dokonań – mówi Jan Jelonek, przewodniczący TSP.
– Można by długo wymieniać zasługi Kazimierza 
Zachnika dla NSZZ Solidarność i dla lokalnej 
społeczności Tarnowskich Gór. Inicjatywa nazwania 
ulicy jego imieniem wskazuje, że wśród mieszkańców 
tego miasta pamięć o Kazimierzu i jego dokonaniach 
jest wciąż żywa. To niezwykle ważne zwłaszcza obecnie, 
gdy coraz częściej obserwujemy próby fałszowania 
najnowszej historii naszego kraju oraz zawłaszczania 
dziedzictwa NSZZ Solidarność przez niektóre środowiska 
– napisał Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności w liście do tarnogórskich samorządowców 
odczytanym po przyjęciu uchwały w sprawie nadania 
jednej z ulic w mieście imienia Kazimierza Zachnika. 
– Daliście państwo przykład, jak należy pielęgnować 
pamięć o często zapomnianych już dzisiaj bohaterach 
najnowszej historii naszego regionu, którzy powinni być 
wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń Polaków 
– podkreślił przewodniczący.
Podziękowania za wyjątkowe upamiętnienie Kazimierza 
Zachnika do władz miasta skierował również Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Podkreślił, że Kazimierz Zachnik jest 
bohaterem najnowszej historii Polski zasługującym 
na szczególne upamiętnienie. – NSZZ Solidarność, 
który był zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, 
tworzyło miliony ludzi w całym kraju, płacąc za to 
cenę złamanej kariery, zdrowia, a często i życia. Do 
takich ludzi niewątpliwie należał Kazimierz Zachnik. 
Wystarczy wspomnieć wyrok i więzienie oraz wieloletnią 
inwigilację, co znacząco odbiło się na jego karierze i 
zdrowiu – podkreślił Piotr Duda.
Kazimierz Zachnik do Solidarności należał od 1980 
roku. W stanie wojennym był więziony i represjonowany. 
Mimo prześladowań nie przerwał działalności 
opozycyjnej. Po 1989 roku tworzył struktury Solidarności 
w Tarnowskich Górach. Był członkiem prezydium 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
28 września o godz. 18.00 w kościele pw. św. Marcina 
w Starych Tarnowicach odbędzie się msza święta w 13 
rocznicę śmierci Kazimierza Zachnika Do udziału w 
nabożeństwie zapraszamy członków Solidarności wraz z 
pocztami sztandarowymi.

BG

KRÓTKO 
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Korzystne odprawy emerytalne, wyższy 
niż ustawowy odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 
włączenie dodatku stażowego do 
płacy zasadniczej – to najważniejsze 
zapisy nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników 
spółki Tauron Obsługa Klienta. 

Nowy ZUZP wynegocjowany z 
zarządem Tauron Obsługa Klienta 
przez działające w spółce związki 
zawodowe został zarejestrowany-
przez Państwową Inspekcję Pracy 25 
sierpnia. Układ obowiązywać będzie 
od 1 stycznia 2018 roku.

Jak informuje Kazimierz Janowicz, 
przewodniczący międzyzakładowej Soli-
darności w spółce Tauron Dystrybucja, 
zrzeszającej również pracowników z 
Tauron Obsługa Klienta, ujednolicony 
ZUZP to kompromis, wypracowany 
z zarządem przez związkowców. 
Podkreśla, że negocjacje układowe 
trwały 9 miesięcy. – Rozmowy nie były 
łatwe, bo każdy nasz postulat wymagał 
od fi rmy nakładów fi nansowych. Ale 
najważniejsze, że w nowym ZUZP 
utrzymaliśmy wiele uprawnień dla 
pracowników. Kompromis polegał 
na tym, że niektóre z nich zostały 
pomniejszone m.in. pracowniczy 
program emerytalny – wyjaśnia Kazi-
mierz Janowicz.

Wśród uprawnień, które związ-
kowcy utrzymali w nowym ZUZP 
dla wszystkich pracowników spółki 
Tauron Obsługa Klienta są m.in. premia 
motywacyjna, premia roczna, nagroda 
z okazji Dnia Energetyka, czy zniżka 
za energię elektryczną.

Jak informują związkowcy z Soli-
darności, ujednolicenie ZUZP w spółce 
Tauron Obsługa Klienta było koniecz-
nością po przejęciu do niej w latach 
2011-2016 pracowników z różnych 
spółek koncernu Tauron Polska Energia. 
– W nich funkcjonowały odrębne 
ZUZP lub tylko regulaminy pracy 
i płacy. Każdy podmiot miał m.in. 
inne premie i dodatki płacowe. Dla 
normalnego funkcjonowania spółki 
te różnice trzeba było zunifikować 
– wyjaśnia Danuta Garbusińska wice-
przewodnicząca międzyzakładowej 
Solidarności. – Wielu ludzi przejętych 
do naszej spółki miało tylko gwarancje 
regulaminów płac. To właśnie oni 
najbardziej oczekiwali na jednolity 
ZUZP dla wszystkich pracowników 
– dodaje Jolanta Kowal, przewodnicząca 
związku w Tauron Obsługa Klienta.

Podmioty spółki Tauron Obsługa 
Klienta, zlokalizowane w obszarach 
Gliwice , Kraków i Wrocław, zatrud-
niają łącznie ponad 2400 pracowników.

BG

Nowy ZUZP w Tauron 
Obsługa Klienta 

N
egocjacje były 
bardzo długie, 
bo trwały od 
początku roku, ale 
efekt końcowy jest 

zadowalający. W nowym ukła-
dzie udało się zapisać wszystkie 
najważniejsze dla pracowników 
świadczenia. Nikt nie straci na 
wynagrodzeniu. Dodatkowo 
pracownicy zyskają większą stabi-
lizację – mówi Dariusz Gierek, 
przewodniczący Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność Węglokoks 
Energia, która zasięgiem swojej 
działalności obejmuje również 
pracowników MSE. 

Jak wskazuje przewodniczący, 
ze względu na specyficzny 
profi l działalności spółka MSE 
zatrudnia pracowników na 
bardzo różniących się od siebie 
zasadach. – W 2014 roku MSE 
kupiła od Nadwiślańskiej Spółki 
Energetycznej Zakład Ciepłow-
niczy Silesia, który zaopatruje w 
energię cieplną kopalnię Silesia 
oraz okolicznych mieszkańców. 
Przy pracach związanych z 
produkcją i dystrybucją ciepła, a 
także z realizacją innych zadań 
na powierzchni w PG Silesia 
zatrudnionych jest ok. 30 osób. Z 
kolei pozostali pracownicy fi rmy 
w liczbie ok. 70 osób wykonują 
różnego rodzaju prace pod 
ziemią. O ile pierwszą grupę 
pracowników obowiązywały 
dotychczas zapisy „starego” 

układu zbiorowego z Nadwi-
ślańskiej Spółki Energetycznej, 
to warunki zatrudnienia pozo-
stałych pracowników spółki 
regulował jedynie regulamin 
wynagradzania. W nowym 
ZUZP warunki zatrudnienia 
wszystkich pracowników MSE 

zostały ujednolicone – tłumaczy 
Dariusz Gierek. 

Najważniejsze zapisy nowego 
Zakładowego Układu Zbioro-
wego w MSE dotyczą włączenia 
do stawek zasadniczych wszel-
kiego rodzaju dodatkowych 
składników wynagrodzenia, 

które nie wynikają bezpośrednio 
z przepisów Kodeksu pracy. 
– Chodzi m.in. o nagrodę z okazji 
Dnia Energetyka oraz nagrodę 
roczną potocznie zwaną czter-
nastą pensją. Takie rozwiązanie 
jest znacznie korzystniejsze 
dla pracowników i zapewnia 

im większą stabilizację. Jak 
mogliśmy obserwować w ostat-
nich latach, chociażby na przy-
kładzie spółek węglowych, 
wszelkie dodatkowe elementy 
wynagrodzenia pracodawcy 
mogą czasowo zawiesić lub 
w ogóle zlikwidować. Nato-

miast, gdy są one włączone do 
stawki zasadniczej, pracownik 
ma pewność, że je otrzyma. 
Ponadto wraz ze wzrostem 
stawki zasadniczej rosną również 
wszelkie jej pochodne – wskazuje 
Dariusz Gierek. 

29 sierpnia przedstawiciele 
związków zawodowych i praco-
dawcy podpisali również dwa 
porozumienia dodatkowe, 
gwarantujące pracownikom MSE 
utrzymanie należnych świad-
czeń w okresie przejściowym, 
do momentu wejścia w życie 
nowego ZUZP. – Dotyczą one 
pracowników, którzy przeszli 
do MSE z Nadwiślańskiej Spółki 
Energetycznej. Pierwsze z tych 
porozumień gwarantuje tym 
osobom obowiązywanie zapisów 
„starego” układu zbiorowego 
do momentu wejścia w życie 
nowego ZUZP. Z kolei drugie 
porozumienie przewiduje utrzy-
manie dotychczasowych zasad 
dotyczących wypłaty bonów za 
posiłki profi laktyczne do końca 
roku. Natomiast od stycznia 2018 
roku to świadczenie zostanie 
włączone do stawek zasadni-
czych – mówi przewodniczący. 

Mining Services and Engi-
neering w Czechowicach-Dzie-
dzicach, podobnie jak PG Silesia 
należy do czeskiej grupy EPH, 
prowadzącej działalność w 
zakresie produkcji i dystrybucji 
energii oraz ciepła.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Związki zawodowe działające w Mining Services and Engineering (MSE) w Czechowicach Dziedzicach, 
siostrzanej spółce PG Silesia, wynegocjowały z pracodawcą nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Dokument podpisany 29 sierpnia zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Nowy układ zbiorowy w spółce MSE

Pracownicy dąbrowskiej spółki 
BTS dostaną zaległą nagrodę
Po 1000 zł brutto zaległej nagrody 
z okazji Dnia Transportowca dostali 
na przełomie sierpnia i września 
pracownicy spółki BTS, należącej do 
JSW Koks. Pod tym warunkiem 30 
sierpnia związki zawodowe odstą-
piły od decyzji o przeprowadzeniu 
strajku ostrzegawczego i zgodziły 
się na zawieszenie do października 
mediacji w sporze zbiorowym z 
zarządem spółki.

Jak informuje Zenon Fiuk, prze-
wodniczący Solidarności w JSW Koks, 
porozumienie zawarte z pracodawcą 
to kompromis, bo realizuje tylko 
jedno z czterech żądań przedsta-
wionych przez związki w ramach 
trwającego od 1 sierpnia sporu zbio-
rowego. Oprócz nagrody z okazji 
Dnia Transportowca związkowcy 
domagają się również wypłaty 
w spółce BTS zaległego bonusu z 
okazji Świąt Wielkanocnych oraz 
dodatkowego odpisu na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, który 
w tym roku do tej pory nie został w 
zakładzie zrealizowany. Żądają też 
gwarancji wypłaty pracownikom 
BTS w grudniu nagrody z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. – Dopiero 
podczas drugiej tury mediacji zarząd 
zgodził się wypłacić jedną zaległą 
nagrodę. W przypadku kolejnego 

fi aska rozmów 4 września w spółce 
miał się odbyć strajk ostrzegawczy. 
Do 16 października pracodawca 
zobowiązał się przeprowadzić 
analizy finansowe, które będą 
podstawą do prowadzenia dalszych 
rozmów na temat wypłaty zaległych 
świadczeń. W tej sytuacji zgodzi-
liśmy się na odroczenie mediacji 
– wyjaśnia Zenon Fiuk. 

Jak podkreśla, okolicznościowe 
świadczenia otrzymały w terminie 
wszystkie załogi JSW Koks, z wyjąt-

kiem pracowników BTS. – Ludzie mają 
prawo czuć się oszukani. Podkreślają, 
że pominięcie ich przy wypłacie tych 
bonusów to dyskryminacja płacowa. 
Zdajemy sobie sprawę z trudnej 
sytuacji fi nansowej JSW Koks, ale 
nie może być w niej podziału na 
pracowników „lepszych” i „gorszych” 
– podkreśla przewodniczący. 

Spółka BTS zatrudnia 250 pracow-
ników. Świadczy na rzecz JSW Koks 
usługi m.in. transportowe i sprzątające.

BEA
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16 września w Warszawie 
NSZZ Solidarność zorgani-
zuje pikietę przed siedzibą 
Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej.  Powodem 
protestu są zastrzeżenia 
zgłoszone przez Brukselę 
dotyczące obniżenia i zróż-
nicowania wieku emerytal-
nego dla kobiet i mężczyzn 
w naszym kraju. 

Decyzję o przeprowadzeniu 
demonstracji podjęła Komisja 
Krajowa NSZZ Solidarność 
obradująca 30 sierpnia w 
Lubinie. W ocenie KK kwestio-
nowanie reformy systemu 
emerytalnego w naszym kraju 
przez unijnych urzędników 
nieposiadających demokra-
tycznego mandatu stanowi 
bulwersujące i niedopusz-
czalne działanie. 

Problem pojawił się w 
kontekście nowelizacji ustawy 
o ustroju sądów powszech-
nych, która została zakwe-
stionowana przez Komisję 
Europejską. Podczas konfe-

rencji 26 lipca wiceprzewodni-
czący KE Frans Timmenrmans 
stwierdził, że ze względu na 
różny wiek emerytalny kobiet 

i mężczyzn, sędziowie będą 
w różnym wieku przenoszeni 
w stan spoczynku, co jest 
złamaniem unijnego prawa.

W reakcji na stanowisko 
KE Solidarność zwróciła się 
z pytaniem, czy oznacza to 
zakwestionowanie różnego 

wieku kobiet i mężczyzn w 
ogóle. W odpowiedzi na pismo 
Solidarności, KE potwierdziła 
że ma zastrzeżenia do zmian 
w polskim systemie emery-
talnym. Unijni urzędnicy 
stwierdzili, że niższy wiek 
emerytalny dla kobiet stanowi 
dyskryminację oraz zapowie-
dzieli naciski na polski rząd w 
celu ponownego zrównania 
wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn. 

Zdaniem Solidarności 
Komisja Europejska nie ma 
kompetencji do zajmowania 
się sprawą wieku emerytalnego 
w poszczególnych krajach 
członkowskich UE. W piśmie 
skierowanym 25 sierpnia 
przez Komisją Krajową NSZZ 
Solidarność do KE przyto-
czono fragmenty orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego 
z lipca 2010 roku, w którym 
wskazano, że zróżnicowanie 
wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn jest zgodne z 
polską ustawą zasadniczą.

Przywrócenie poprzed-
niego wieku emerytalnego 
wynoszącego 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn stanowi 
realizację jednego z najważ-
niejszych postulatów NSZZ 
Solidarność w ostatnich 
latach. Wiek emerytalny 
został podwyższony do 67 
roku życia i zrównany dla 
kobiet i mężczyzn w 2012 
roku przez koalicję rządzącą 
PO-PSL, mimo ogromnych 
protestów społecznych. 
Solidarność i inne związki 
zawodowe zebrały wówczas 
2,5 mln podpisów pod wnio-
skiem o referendum w tej 
sprawie. Rządzący wyrzucili 
te podpisy do kosza. – Prze-
graliśmy wtedy bitwę o wiek 
emerytalny, ale wygraliśmy 
wojnę i nie pozwolimy sobie 
tego odebrać – powiedział 
Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ Solidarność podczas 
obrad Komisji  Krajowej 
w Lubinie. 

ŁK

Protest przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

Foto: solidranosc.org.pl

Do oddziałów ZUS zgłaszają się tysiące osób zainteresowanych złożeniem wniosku emerytalnego. 
Dla pracowników ZUS obsługa tak ogromnej liczby klientów oznacza dodatkowe obowiązki i pracę po godzinach.

Oddziały ZUS przechodzą oblężenie
U

stawa przywraca-
jąca wiek emery-
talny dla kobiet 
do 60 lat ,  dla 
mężczyzn do 65 

wejdzie w życie 1 października. 
Osoby, które nabędą upraw-
nienia emerytalne na zmie-
nionych zasadach, wnioski o 
przyznanie świadczenia mogą 
składać w oddziałach ZUS 
od 1 września. Z informacji 
przekazanych przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
wynika, że tylko w tym dniu 
do placówek ZUS w całym 
kraju zgłosiło się ponad 64 
tys. Polaków. – To o 190 proc. 
więcej niż wynosi dotychcza-
sowa średnia dzienna – mówi 
Katarzyna Gansiniec, prze-
wodnicząca Solidarności w 
ZUS w Zabrzu. Jej zdaniem 
w kolejnych dniach września 
liczba składanych wniosków 
emerytalnych będzie podobna. 
Z szacunków ZUS wynika, że 
tylko w ostatnim kwartale tego 
roku wniosek o przejście na 
emeryturę złoży ponad 330 
tys. osób. Do tej pory rozpa-
trywano ok. 200 tys. tego typu 
spraw rocznie.

Kolejki przed drzwiami
Jak podkreśla Gansiniec, 
1 września przed wieloma 
oddziałami ZUS długie kolejki 
ustawiały się na przeszło 
godzinę przed otwarciem 
drzwi placówek. Tak było m.in. 
w Tarnowskich Górach, Gliwi-
cach, Bytomiu. O oblężeniu 
mogą mówić również pracow-
nicy chorzowskiego oddziału. 
– 1 września zgłosiło się do nas 
1300 osób zainteresowanych 
przejściem na emeryturę, 

2 września blisko 1700 – mówi 
Damian Eksterowicz, prze-
wodniczący Solidarności w 
oddziale ZUS w Chorzowie.

Zaznacza, że jeden złożony 
wniosek o świadczenie absor-
buje aż pięciu pracowników. 
Taki dokument trzeba zwery-
fi kować, a następnie obliczyć 
świadczenie, zaakceptować je 
i wydać ostateczną decyzję. 
Na rozpatrzenie wniosku 
ZUS ma 30 dni. Równocześnie 

obsługiwane są również osoby, 
które przychodzą do Zakładu 
w innych sprawach, dlatego 
równolegle funkcjonuje punkt 
informacyjny dla płatników 
i ubezpieczonych. 

Za mało pracowników
Do obniżenia wieku emerytal-
nego pracownicy ZUS przygo-
towywali się od wielu miesięcy. 
Uruchomiono nowy kalkulator 
obliczania świadczeń, od lipca 

w każdym oddziale ZUS dyżu-
rują doradcy emerytalni. Tylko 
chorzowski oddział dotychczas 
na tych stanowiskach przyjął 
prawie 11 tys. klientów. Mimo 
to najważniejszy postulat 
strony związkowej, jakim jest 
zwiększenie liczby pracow-
ników, nie został spełniony. 
– Od wielu lat mówimy, że 
ZUS jest niedoetatyzowany 
– podkreśla Damian Ekste-
rowicz. W efekcie do przyj-

mowania i rozpatrywania 
wniosków emerytalnych odde-
legowani zostali pracownicy 
innych komórek organiza-
cyjnych, w wielu oddziałach 
wprowadzono dwuzmianowość 
i nadgodziny. – Ludzie się nie 
sprzeciwiają, spuszczają głowy 
i pracują do 18.30, zastana-
wiając się jak zorganizować 
odebranie dziecka z przedszkola 
i zapewnić mu opiekę – mówi 
Katarzyna Gansiniec.

Nie wytrzymują i odchodzą
Przewodnicząca ZUS w Zabrzu 
zaznacza, że dochodzi do sytu-
acji, w których pracownicy nie 
wytrzymują napięcia zwią-
zanego ze zwiększoną liczbą 
obowiązków i zaczynają się 
zwalniać. Do pracy nie zachęcają 
także niskie zarobki. – Wynagro-
dzenia zdecydowanej większości 
pracowników ZUS w dalszym 
ciągu są niewiele wyższe od 
płacy minimalnej – podkreśla. 

Na początku czerwca orga-
nizacje związkowe działające 
w tej instytucji wszczęły z 
pracodawcą spór zbiorowy na 
tle płacowym. Jeden ze zgło-
szonych wówczas postulatów 
dotyczył wzrostu wynagrodzeń 
wszystkich pracowników o 700 
zł brutto. Do tej pory stronie 
związkowej udało się podpisać 
dwa porozumienia z przedsta-
wicielami zarządu ZUS, gwaran-
tujące dwie podwyżki po 150 zł 
brutto, które weszły w życie w 
lipcu i w sierpniu. Równocześnie 
pracownicy otrzymali jednora-
zowe wyrównanie w wysokości 
900 zł brutto. – Wynagrodzenia 
w ZUS stały w miejscu przez 6 
ostatnich lat, te podwyżki były 
bardzo potrzebne, ale one nie 
rekompensują wieloletniego 
zamrożenia płac, a przede 
wszystkim są nieadekwatne 
do pracy, jaką wykonujemy 
– mówi przewodnicząca Soli-
darności w ZUS w Zabrzu.

D a m i a n  E k s t e r o w i c z 
podkreśla, że negocjacje płacowe 
cały czas są w Zakładzie prowa-
dzone i weszły już w etap 
mediacji. Kolejne rozmowy w 
obecności mediatora zaplano-
wane zostały na 13 września.

AGNIESZKA KONIECZNY
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N
aukowcy z Insty-
tutu Geografii   i 
Przestrzennego 
Zagospodaro-
wania Polskiej 

Akademii Nauk zbadali kondycję 
społeczno-ekonomiczną 
polskich miast na potrzeby 
rządowej Strategii Odpowie-
dzialnego Rozwoju zwanej 
potocznie Planem Morawie-
ckiego. Jak wynika z opraco-
wania, wśród 10 polskich miast 
na prawach powiatu najbardziej 
zagrożonych gospodarczą 
degradacją i wyludnieniem 
aż 5 znajduje się w naszym 
regionie. Śląskie miasta zajmują 
też 3 najwyższe miejsca w 
niechlubnym rankingu.

Ubędzie 900 tys. mieszkańców
W najgorszej sytuacji jest Zabrze. 
Jeśli prognozy ekspertów się 
potwierdzą, do 2050 roku 
liczba mieszkańców tego miasta 
skurczy się z obecnych 175,6 
tys. do 85,8 tys., czyli aż o 51,2 
proc. Niewiele lepiej jest w 
Bytomiu i Świętochłowicach, 
gdzie prognozowany spadek 
ludności wynosi 49,2 proc. W 
pierwszej dziesiątce miast na 
prawach powiatu najbardziej 
zagrożonych wyludnieniem 
są również Jastrzębie-Zdrój i 
Siemianowice Śląskie. W obu 
tych miastach liczba miesz-
kańców zmaleje do 2050 roku 
o 40,8 proc. W przypadku 
innych miast z naszego regionu 
prognozy wcale nie są dużo 
bardziej optymistyczne. 
W takich miastach jak Katowice, 
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice czy Rybnik przewidy-
wany ubytek ludności w ciągu 
najbliższych trzech dekad 
wynosi od 30 do 40 proc. Łącznie 
wg szacunków naukowców z 
PAN liczba mieszkańców miast 
na prawach powiatu w woje-
wództwie śląskim skurczy się 
do 2050 roku o niemal 900 tys. 

Wśród przyczyn takiego 
stanu rzeczy eksperci z PAN 

wskazują przede wszystkim 
upadek przemysłu po 1989 
roku, co dla naszego, najbardziej 
uprzemysłowionego regionu 
w skali kraju miało szczególnie 
dotkliwe skutki. Obecnie mimo 
nadal najwyższej w kraju 
koncentracji przedsiębiorstw 
produkcyjnych, znaczenie 
gospodarcze Górnego Śląska i 
Zagłębia Dąbrowskiego maleje. 
PKB w naszym regionie rośnie 
wolniej niż w całej Polsce, niższy 
w porównaniu do reszty kraju 
jest również wskaźnik aktyw-
ności zawodowej ludności, 
oraz poziom inwestycji w 
kluczowym dla konkuren-
cyjności gospodarki sektorze 
badawczo-rozwojowym. 

Jest gotowa recepta
Szansą na odmianę tego 
skrajnie negatywnego trendu 
jest przyjęte we wrześniu 
ubiegłego roku Porozumienie 
na rzecz Zintegrowanej Poli-
tyki Rozwoju Województwa 
Śląskiego, wieloletni program 
odbudowy i rozwoju gospodar-
czego naszego regionu. Doku-
ment ten został opracowany 
w ramach Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego przez 
ekspertów reprezentujących 
wszystkich partnerów dialogu 
społecznego: pracowników, 
pracodawców, samorządowców 
oraz wojewódzką administrację 
rządową. Porozumienie zawiera 
konkretne projekty inwe-

stycyjne w poszczególnych 
branżach gospodarki, m.in. 
w sektorze motoryzacyjnym, 
obronnym, ciepłowniczym, 
czy w energetyce oraz projekty 
infrastrukturalne związane z 
modernizacją już istniejących 
i budową nowych połączeń 
drogowych i kolejowych. 

Rewitalizacja, czyli miejsca pracy
Porozumienie zakłada również 
zupełnie inne podejście do 
rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych. 
– Dotychczas rewitalizacja 
kojarzyła się głównie z sadze-
niem drzewek i budowa-
niem skwerów i tzw. terenów 
rekreacyjnych na obszarach 

poprzemysłowych. W naszej 
koncepcji, która jest ściśle 
związana z ideą reindustriali-
zacji i budowy nowoczesnego 
przemysłu w regionie, tereny 
przeznaczone do rewitalizacji 
mają być przygotowywane 
do tworzenia nowych fi rm 
produkcyjnych i nowych 
miejsc pracy. Jeśli chcemy 
mówić o powstrzymaniu 
procesu pustoszenia śląskich 
miast, takie działania są nie 
tylko wskazane, ale wręcz 
konieczne – mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności, inicjator 
Porozumienia na rzecz Zinte-
growanej Polityki Rozwoju 
Województwa Śląskiego. 

Zawiódł rząd i parlamentarzyści
Porozumienie na rzecz Zinte-
growanej Polityki Rozwoju 
Województwa Śląskiego zostało 
podpisane w obecności wice-
premiera Mateusza Morawie-
ckiego. Na jego bazie miał 
powstać rządowy Program 
dla Śląska będący częścią tzw. 
Planu Morawieckiego. W lipcu 
projekt Programu dla Śląska 
został przedstawiony podczas 
obrad WRDS w Katowicach 
przez wiceministra rozwoju 
Jerzego Kwiecińskiego. Jednak 
zamiast nadziei na szybkie 
rozpoczęcie niezbędnych 
dla Śląska inwestycji, wzbu-
dził wielkie rozczarowanie. 
Okazało się, że nie zawiera 
on w zasadzie ani jednego 
projektu inwestycyjnego 
zapisanego w dokumencie 
opracowanym przez WRDS. 
– Trudno za to winić wyłącznie 
Ministerstwo Rozwoju, bo w 
gruncie rzeczy tylko resort 
premiera Morawieckiego w 
ogóle zainteresował się sprawą. 
Przedsięwzięcia inwestycyjne 
wskazane w porozumieniu 
autorstwa WRDS wyma-
gają zaangażowania szeregu 
innych ministerstw, m.in. 
resortu energii, środowiska, 
czy infrastruktury, a tego 
zaangażowania dotychczas 
nie było wcale. Z podobnym 
lekceważeniem – co bardzo 
smutne – do tej kwestii pode-
szli również parlamentarzyści 
z naszego regionu – mówi 
Dominik Kolorz 

Podczas lipcowych obrad 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego uzgodniono, że 
do października mają potrwać 
wspólne prace nad ostatecznym 
kształtem Programu dla Śląska 
z udziałem ekspertów resortu 
rozwoju i WRDS. W paździer-
niku okaże się ile kluczowych 
dla naszego regionu inwestycji 
znajdzie się ostatecznie w 
rządowym dokumencie.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Te dane są zatrważające. Eksperci Polskiej Akademii Nauk sporządzili listę polskich miast na prawach powiatu, 
które praktycznie opustoszeją do 2050 roku. Trzy pierwsze miejsca w tym zestawieniu zajmują miasta z naszego regionu.

Bez inwestycji nasz region opustoszeje

Rok szkolny 2017/2018 
jest pierwszym, w którym 
darmowe podręczniki otrzy-
mali uczniowie wszystkich 
klas szkół podstawowych 
oraz uczniowie klas II i III 
wygaszanych gimnazjów. 
Wysłanie do szkoły ucznia 
liceum i techników w dalszym 
ciągu wiąże się ze sporymi 
wydatkami. Na tym poziomie 
edukacji za komplet nowych 
książek trzeba zapłacić 
kilkaset złotych.

Dotacja na książki szkolne 
zaczęła obowiązywać trzy lata 
temu i stopniowo obejmowała 
coraz więcej uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
W zeszłym roku szkolnym za 
podręczniki musieli zapłacić 
jeszcze rodzice uczniów klas 

VI podstawówek oraz III 
gimnazjalnych. W tym roku 
bezpłatne książki i ćwiczenia 
otrzymali wszyscy uczniowie 
tych szkół. Wyjątek, tak jak w 
poprzednich latach stanowią 
podręczniki do przedmiotów 
nieobowiązkowych, takich 
jak religia i etyka.

Bezpłatne podręczniki 
są własnością szkoły, która 
wypożycza je uczniom na 
okres jednego roku. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej 
założyło, że w ten sposób 
jedna książka będzie używana 
przez trzy lata. – W tym roku 
wyprawka szkolna koszto-
wała mnie ok. 200 zł. Oprócz 
zeszytów i przyborów szkol-
nych starszej córce kupiłam 
droższe pisaki, a młodszej 

piórnik – mówi pani Anna z 
Jaworzna, mama uczennic 6 i 
3 klasy szkoły podstawowej. 
Podkreśla, że zaopatrując 
dzieci w przybory korzy-
stała z promocji, w których 
sklepy wręcz rywalizowały ze 
sobą. – Porównywałam ceny 
i starałam się nie przepłacać. 
Oczywiście jak się chce, to 
można kupić zeszyt za 9, 10 
zł, ale takie po złotówce też 
były dostępne – dodaje.

Większe koszty musieli 
ponieść rodzice, którzy oprócz 
przyborów szkolnych zdecy-
dowali się na zakup nowego 
tornistra lub plecaka. To 
wydatek wahający się od 30 do 
nawet 150 zł. Oprócz wypo-
sażenia dziecka w niezbędne 
rzeczy trzeba się liczyć z opła-

tami na komitet rodzicielski i 
ubezpieczenie. Warto jednak 
pamiętać, że składki te nie 
są obowiązkowe, a rodzice, 
którzy zechcą ubezpieczyć 
swoje dziecko w szkole mają 
prawo do zapoznania się ze 
szczegółową ofertą danej 
fi rmy ubezpieczeniowej.

Niezmiennie od lat wraz 
z początkiem nowego roku 
szkolnego spore koszty 
ponoszą rodzice młodzieży 
uczącej się w liceach i tech-
nikach. Na komplet nowych 
podręczników trzeba wydać 
kilkaset złotych. Najdroższe 
są książki do nauki języków 
obcych, które kosztują nawet 
70, 80 zł oraz repetytoria z 
poszczególnych przedmiotów 
dla uczniów przygotowują-

cych się do matury. Pod tym 
względem polski system 
edukacji wciąż odbiega od 
standardów przyjętych w 
innych krajach europejskich, 
gdzie bezpłatne podręcz-
niki otrzymują uczniowie 
na  wszys tk ich  e tapach 
edukacji .  Tak jest  m.in. 
w Niemczech i w Szwecji. W tym 
ostatnim państwie uczniowie 
mają zapewnione także 
darmowe obiady.

O ile w Polsce problem 
zakupu podręczników w 
podstawówkach i gimna-
zjach został już rozwiązany, 
o tyle w szkołach wciąż 
brakuje szafek, w których 
dzieci mogłyby zostawiać 
część książek. Większość z 
nich muszą codziennie nosić, 

a tylko do języka polskiego 
oprócz podręcznika wiodącego 
wydrukowane zostały trzy 
rodzaje ćwiczeń, osobne do 
literatury, gramatyki i ortografii  . 
Podobnie jest z innymi przed-
miotami, do których zeszyty 
ćwiczeń są obowiązkowe. 
– Wygodniej byłoby, gdyby 
dzieci część zadań odrobiły 
na świetlicy i nie musiały 
zabierać do domu wszystkich 
książek i ćwiczeń – mówi pani 
Anna. Tak jest np. w Wielkiej 
Brytanii i we Francji. W tych 
krajach uczeń więcej godzin 
spędza w szkole, ale za to, gdy 
wróci do domu nie musi do 
późnego wieczora odrabiać 
lekcji i może więcej czasu 
poświęcić na odpoczynek.

AGA

Ile kosztuje darmowa edukacja



R
ocznicowe uroczystości 
rozpocznie o godz. 
10.00 msza święta w 
intencji Ojczyzny w 
Sanktuarium pw. św. 

Antoniego z Padwy w Dąbrowie 
Górniczej. O godz. 11.30 ich 
uczestnicy złożą kwiaty pod 
Krzyżem za bramą główną 
ArcelorMittal Poland oraz pod 
pomnikiem Porozumienia 
Katowickiego, znajdującym 
się przed zakładem.

Porozumienie Katowickie 
zostało zawarte 11 września 
1980 roku. Robotnicy z Huty 
Katowice w Dąbrowie Górni-
czej, którzy w zakładzie straj-
kowali od 28 sierpnia, poparli 
21 postulatów gdańskich oraz 
przeforsowali własne żądania 
– Gdyby nie nasze postulaty, to 
prawdopodobnie do powstania 
NSZZ Solidarność w całym 
kraju nigdy by nie doszło. Bo 
umowy społeczne zawarte 
wcześniej przez stoczniowców i 
górników w Gdańsku, w Szcze-
cinie i Jastrzębiu miały charakter 
lokalny. Nie było w nich konkret-
nych zapisów uprawniających 
do tworzenia na terenie całego 
kraju legalnych, niezależnych od 
władz związków zawodowych 
– podkreśla Andrzej Rozpło-
chowski, lider strajku w Hucie 
Katowice i Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego 
NSZZ Solidarność z siedzibą 
w Katowicach, obecnie prezes 
Stowarzyszenia Porozumienie 
Katowickie 1980.

Najważniejszy postulat
Najważniejszy postulat robot-
ników z Huty Katowice dotyczył 
obowiązywania Porozumienia 
Gdańskiego na terenie całej 
Polski. Jak zaznacza Andrzej 
Rozpłochowski, gdyby nie ten 
zapis, to władza ludowa zezwoli-
łaby jedynie na tworzenie lokal-
nych związków zawodowych, 
wyłącznie tam gdzie były strajki.

Jeszcze na kilka dni przed 
zawarciem Porozumienia w 
Dąbrowie Górniczej Między-
zakładowy Komitet Strajkowy 

Huty Katowice wystosował apel 
do przywódców robotniczych 
protestów w Gdańsku i w 
Szczecinie a także do zakładów 
pracy w całej Polsce o tworzenie 
ogólnokrajowego związku. 
17 września na spotkaniu w 
Gdańsku uzgodniono utwo-
rzenie w całym kraju jednej 
Solidarności pod jednym przy-
wództwem. 

Legalna działalność związkowa 
Dąbrowscy robotnicy wymogli 
też na przedstawicielach rządu 

gwarancje bezpieczeństwa 
dla strajkujących pracow-
ników i ich rodzin. Osobom 
pełniącym funkcje związkowe 
zagwarantowali zwolnienie z 
obowiązku świadczenia pracy 
z jednoczesnym zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia. 
– Nasze porozumienie obli-
gowało również kierow-
nictwa zakładów pracy w 
całej Polsce do umożliwiania 
związkowcom legalnej dzia-
łalności. Zadbaliśmy o to, 
by ludziom w nią zaangażo-

wanym pracodawcy udostęp-
niali m.in. pomieszczenia do 
jej prowadzenia, czy zakła-
dowe radiowęzły. Ludzie z 
Solidarności zyskali też prawo 
do zakładania związkowych 
kont bankowych – informuje 
pierwszy szef Solidarności 
w Hucie Katowice. 

350 zakładów
Tuż po strajku MKS Katowice 
przekształcił się w MKZ . Zaraz 
też jako jedyny w Polsce opub-
likował w tysiącach egzem-

plarzy nieujawnione dotąd w 
kraju Międzynarodowe Pakty 
Praw Człowieka, ustanowione 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych i podpisane 
przez władze PRL. – Ludzie 
w końcu dowiedzieli się, że 
PRL na arenie międzynaro-
dowej zobowiązała się do 
przestrzegania praw obywateli 
do wolności i demokracji, że 
tak naprawdę mają prawo do 
budowania niezależnych orga-
nizacji. To wszystko rządzący 
cały czas trzymali w tajemnicy 
– mówi Rozpłochowski.

Na początku października 
1980 roku MKZ Katowice 
zrzeszał 151 organizacji zakła-
dowych, nie tylko z zakładów 
z ówczesnego województwa 
katowickiego, ale również 
spoza jego granic. Pod koniec 
miesiąca ich liczba wzrosła 
do 350 zakładów. – Ale o 
nas w mediach nic się nie 
mówiło, bo nasz postulat o 
tworzeniu jednego związku 
zawodowego na terenie całego 
kraju był dla komunistów 
bardzo niewygodny. Dlatego 
aż do 11 września zwlekali z 
podpisaniem z nami umowy 
społecznej – ocenia prezes 
Stowarzyszenia Porozumienie 
Katowickie 1980. – To właśnie 
dlatego Porozumienie Kato-
wickie nie zapisało się tak 
mocno w pamięci Polaków, 
jak pozostałe Porozumienia 
Sierpniowe – dodaje.

BEATA GAJDZISZEWSKA
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11 września w Dąbrowie Górniczej odbędą się obchody 37. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. 
Ten historyczny dokument z 1980 roku otworzył drogę do utworzenia w całej Polsce struktur NSZZ Solidarność. 

O nas nic się nie mówiło

Tutaj w Lubinie robotnicy 
zginęli za sierpień 1980 roku 
– mówił prezydent RP Andrzej 
Duda podczas uroczystych 
obchodów 35.rocznicy Zbrodni 
Lubińskiej oraz 37. rocznicy 
powstania NSZZ Solidarność, 
zorganizowanych 31 sierpnia 
w Lubinie. W tym dniu uroczyste 
obchody odbywały się także 
w Gdańsku. 

W swoim przemówieniu 
prezydent Andrzej Duda zazna-
czył, że mieszkańcy Lubina, 
którzy 31 sierpnia 1982 roku zgro-
madzili się na miejskim rynku 
udowodnili, że chcą wolności 
osobistej i państwowej. – Dlatego 
tu właśnie wtedy byli, protestując 
przeciw stanowi wojennemu, 
przeciwko odebraniu wolności, 
przeciwko państwu, które nie 
było państwem suwerennym 
– powiedział. Prezydent podkre-
ślił, że do dzisiaj nie ustalono, 
dlaczego milicja i ZOMO otwo-
rzyły ogień do protestujących. 
– Tamtego dnia, 35 lat temu Lubin 
krwią podpisał Porozumienia 
Sierpniowe i przez krew zrobił 
wielki krok ku wolnej Polsce, w 
której wszyscy dzisiaj żyjemy 
– podkreślił prezydent.

W uroczystościach w Lubinie 
wzięła udział również premier 
Beata Szydło, rodziny ofiar, 

przedstawiciele władz samo-
rządowych, przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda oraz 
delegacje organizacji związko-
wych NSZZ „S” z całej Polski. 
Główne obchody zorganizowane 
zostały pod Pomnikiem Pamięci 
Ofi ar Lubina’82 przy Wzgórzu 
Zamkowym, nieopodal miejsca, 
w którym w 1982 oddziały 
milicji i ZOMO strzelały do 

mieszkańców miasta, śmier-
telnie raniąc trzy osoby. 

Zwracając się do uczestników 
uroczystości premier Beata 
Szydło podkreśliła, że droga 
Polski do wolności, to była droga 
Solidarności. – Droga bardzo 
często wyboista i znaczona 
męczeństwem i krwią, ale 
droga zwycięstwa – mówiła 
premier Szydło. Przypomniała 

także, że dzięki polskiemu 
przykładowi państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej również 
upomniały się o wolność. 
– Państwa, które były przez 
reżim komunistyczny gnębione 
za naszym przykładem dołą-
czyły do państw demokra-
tycznych. Dzisiaj jesteśmy 
w UE, jesteśmy państwem 
demokratycznym, wolnym 

i suwerennym. To niezbywalna, 
wielka wartość o którą cały czas 
musimy się troszczyć. Musimy 
pamiętać, że wolność to soli-
darność, ale też musimy dbać 
o to, aby tej wolności i solidar-
ności nie zabrakło. Dzisiaj tej 
solidarności jest nam również 
bardzo potrzeba – zaznaczyła 
premier Beata Szydło.

Uroczystości 35. rocznicy 
Zbrodni Lubińskiej i 37. rocznicy 
powstania NSZZ Solidarność 
rozpoczęły się mszą św. odpra-
wioną w kościele pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej. Po nabo-
żeństwie uczestnicy obchodów 
przemaszerowali ulicami Lubina, 
oddając w ten sposób cześć 
zamordowanym mieszkańcom 
miasta. Pod pomnikiem Pamięci 
Ofiar Lubina’82 złożono 
wiązanki kwiatów.

31 sierpnia uroczystości 
zorganizowano także w 
Gdańsku. Wzięło w nich udział 
kilka tysięcy osób: przedsta-
wiciele rządu, parlamenta-
rzyści i samorządowcy oraz 
związkowcy i sympatycy „S”. 
Podczas obchodów odczytany 
został list napisany przez prze-
wodniczącego Solidarności 
Piotra Dudę, który w tym 
dniu przebywał w Lubinie. 
Szef Solidarności odniósł się 

do dzielenia Solidarności na 
pierwszą i drugą. Zaznaczył, 
że wiele osób uważających się 
za ludzi Solidarności odeszło 
od związku z własnej woli. 
– NSZZ Solidarność powstał w 
sierpniu 1980 roku i nieprze-
rwanie trwa do dzisiaj. Jeden 
i ten sam. Dumnie trzyma 
swoje sztandary, jest depozy-
tariuszem i kontynuatorem 
sierpniowego dziedzictwa 
– napisał Piotr Duda w liście 
odczytanym przez Bogdana 
Kubiaka, wiceprzewodniczą-
cego Solidarności.

Obchody rozpoczęła msza św. 
w bazylice św. Brygidy, konce-
lebrowana przez metropolitę 
gdańskiego abp. Sławoja Leszka 
Głódzia. W homilii metropolita 
gdański odniósł się do aktualnej 
sytuacji w Europie i zaznaczył, 
że Polska powinna być świa-
doma swej godności. – Mamy 
przyrodzone prawo, aby patrzeć 
na wiele spraw naszym polskim 
spojrzeniem i rozwiązywać je 
według naszego rozeznania 
– powiedział abp Głódź. 

Uczestnicy uroczystości 
złożyli wiązanki kwiatów przed 
bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 
oraz pod pomnikiem ks. prałata 
Henryka Jankowskiego.

AGA

Uroczystości rocznicowe w Lubinie i w Gdańsku

Foto: commons.wikimedia.org/Gieroj
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W 
dzisiejszych czasach 
w zasadzie regułą 
jest  posiadanie 

własnego środka lokomocji. 
W toku jego eksploatacji – 
na skutek różnego rodzaju 
okoliczności – może dojść do 
kolizji z innym uczestnikiem 
ruchu. Warto zatem pamiętać 
o konieczności zawarcia 
obowiązkowej umowy ubez-
pieczenia od odpowiedzial-
ności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, 
albowiem wówczas to ubez-
pieczyciel jest zobowiązany 
do naprawienia spowodo-
wanej przez kierowcę szkody. 
Istnieją jednak sytuacje, 
w których pomimo faktu, 
że kierowca jest aktualnie 
ubezpieczony od OC, to i 
tak jego odpowiedzialność 
osobista zaistnieje. Taką 
sytuację przewiduje treść 
art. 43 ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych, zakładowi 
ubezpieczeń oraz Ubezpie-
czeniowemu Funduszowi 
Gwarancyjnemu, zgodnie z 
którym zakład ubezpieczeń 
ma prawo dochodzenia od 
kierującego pojazdem mecha-
nicznym zwrotu wypłaconego 
z tytułu ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych odszkodowania, 
jeżeli kierujący:

1)  wyrządzi ł  szkodę 
umyślnie, w stanie po uży-
ciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości albo po uży-
ciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych 
lub środków zastępczych 
w rozumieniu przepisów o 
przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie 
pojazdu wskutek popełnie-
nia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaga-
nych uprawnień do kierowa-
nia pojazdem mechanicznym, 
z wyjątkiem przypadków, gdy 
chodziło o ratowanie życia 
ludzkiego lub mienia albo 
o pościg za osobą podjęty 
bezpośrednio po popełnie-
niu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zda-
rzenia.

W przypadku zwrócenia 
się przez poszkodowanego 
z żądaniem zapłaty odszko-
dowania bezpośrednio do 
ubezpieczonego sprawcy 
szkody (może nim być 
zarówno posiadacz, jak i 
każdy kierujący pojazdem 
mechanicznym) zakład 
ubezpieczeń jest obowią-
zany do podjęcia działań, w 
wyniku których wierzyciel 
(poszkodowany) nie będzie 
od sprawcy (ubezpieczonego) 
żądał spełnienia świadczenia. 
W tym celu ubezpieczyciel 
powinien zatem ustalić zakres 
odpowiedzialności cywilnej 
ubezpieczonego sprawcy 

szkody (a w konsekwencji 
zakres swej odpowiedzialno-
ści gwarancyjnej) i wypłacić 
poszkodowanemu należne 
świadczenie. Obowiązkowe 
ubezpieczenie komunika-
cyjne służy ochronie pod-
miotu poszkodowanego 
(zapewnia realną możli-
wość uzyskania naprawienia 
szkody od wypłacalnego 
ubezpieczyciela), a także 
zabezpiecza majątek osoby 
odpowiedzialnej za szkodę 
przed finansowymi skutkami 
wyrządzenia jej innemu 
podmiotowi (pozwala unik-
nąć ruiny wynikającej z 
konieczności wydatkowania 
środków z własnego majątku 
w celu naprawienia takiej 
szkody osobie, która jej 
doznała; por. Ubezpieczenia 
obowiązkowe Miaskowski 
2012, wyd. 1/K. Niezgoda). 
Z powyższego wynika zatem 
bezpośrednio, że jeżeli kie-
rujący pojazdem nie posiada 
ważnych uprawnień do kie-
rowania pojazdem mecha-
nicznym (nieważne, czy w 
ogóle ich nie posiada, czy 
też zostały mu one prawo-
mocnie odebrane); bądź jeśli 
znajduje się pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub 
innego podobnie działają-
cego środka, a także, jeżeli 
zbiegł z miejsca zdarzenia 
nie udzielając pomocy osobie 
poszkodowanej, bądź też 
wszedł w posiadanie pojazdu 

mechanicznego wskutek 
przestępstwa (np. go ukradł), 
to wówczas naraża się na tzw. 
osobistą odpowiedzialność 
odszkodowawczą. W takim 
wypadku to ubezpieczyciel 
wypłaca odszkodowanie 
osobie poszkodowanej, a 
następnie ma prawo się 
zwrócić (w praktyce zgłasza 
się zawsze) z wezwaniem 
do zwrotu tej kwoty bezpo-
średnio do sprawcy szkody. 
Kierujący pojazdem, który 
spowodował kolizję drogową 
lub wypadek drogowy nie 
może wówczas kwestiono-
wać takiego żądania.

 
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 bie-
żąco zasięgnąć dodatkowych 
informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod numerem 
telefonu 801 003 138. Pozo-
stałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Osobista odpowiedzialność 
za szkodę w pojeździe

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2017 roku):   2.000 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2017 roku):  4.474,00 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2017 roku):  1.000 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2017 roku):  750 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2017 roku):  1.200 zł

» Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową 
(od 1 marca 2017 roku):  900 zł
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Bartosz Jakubowski 
CDO24

Bilety do Energylandii 
dla członków Solidarności

Ogłoszenie

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oferuje członkom 
Solidarności wejściówki w promocyjnych cenach: 89 zł 
dla dorosłych i 44 zł dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
Bilety można kupić w Sekretariacie Ogólnym Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach przy 
ul. Floriana 7 (pokój 99), po wcześniejszym zamówieniu. 
Płatność gotówką w momencie odbioru wejściówek.

Bilety będzie można zamawiać – to już ostatni termin:
• do 15 września – odbiór 20 września.

Bilety będą ważne do końca sezonu, czyli do 29 października. 

Zamówienia należy składać na adres: 
administracja@solidarnosckatowice.pl
Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 wew. 199

Foto: fl ickr.com/greger.ravik
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» 4 WRZEŚNIA CI OBYWATELE 
naszego pięknego kraju, którzy są objęci 
obowiązkiem szkolnym, wrócili do nauki. 
– Witaj szkoło – głosiły radośnie napisy 
na ścianach w salach gimnastycznych i 
stołówkach, nazywanych czasami aulami. 
– Witaj – nieszczerze odpowiadały dzieci. 
Zamyśliliśmy się nad tym obrazkiem. Od 
małego musi się człowiek uczyć cyganić. 

» A PROPOS CYGAŃSTWA. Skoń-
czyły się też wakacje polityków. Wracają 
z nowymi siłami, z nowymi pomysłami, 
nowymi skeczami. Szczególnie nas rozbawił 
pewien młody, zdolny z Platformy, niejaki 
Michał Szczerba, który powiedział, że „1 
września świętujemy napad Niemiec na 
Polskę”. Powiecie, że to przejęzyczenie, 
skrót myślowy. Przypatrzcie się uważnie 
dokonaniom tego młodego, zdolnego. 
Może i przejęzyczenie, może i skrót, ale 
na pewno nie myślowy.

» PO WAKACYJNYM WYPOCZYNKU 
trzecią młodość przeżywa Rychu Swetru. 
Łazi po zaprzyjaźnionych stacjach radio-
wych i telewizyjnych, rozsiewając swoje 
mądrości. Nie chce nam się powtarzać, co 
plótł, ale zapamiętaliśmy, co powiedział 
o pięciu stówkach z programu „Rodzina 
500+”, po które ochoczo wyciągał rękę, 
mimo że ofi cjalnie krytykował ten popu-
listyczny pomysł. Przyznał, że brał pięć 
stówek na dzieci, ale zapewnił, że już nie 
bierze. Niestety, nie zadano mu pytania, 
czy gdyby sprawa nie wyszła na jaw, 
nadal by brał. 

» INNY OPOZYCJONISTA, Grześ Sche-
tyna zapowiedział, że peło, gdy dojdzie 
do władzy, to nie tylko nie zlikwiduje 
programu „Rodzina 500+”, ale jeszcze go 
rozszerzy. Trzeba przyznać, że pomysł z 500 

zł na dzieci to jeden z najlepszych politycz-
nych chwytów w ostatnim ćwierćwieczu. 
Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy 
programu muszą go poprzeć, bo inaczej 
będą mieli u wyborców przechlapane. 
Tylu ekspertów mieli, takie mądre głowy 
i nikt na to wcześniej nie wpadł, żeby 
głupie pińcet miesięcznie na dzieci dać. A 
pisiory wpadły i teraz jadą na tym koniku 
już kolejny rok. A jak na to wpadły, drogie 
dzieci? Bo uważały na lekcjach. 

» ALE ŻEBY NIE BYŁO, że tylko opozycja 
się wygłupia. Co to, to nie. Rządzący 
też mają całą masę gwiazd. I młodych, 
zdolnych, takich jak Patryk. I starych 
wyjadaczy, takich jak Antoni. Antosia w 
tym tygodniu zostawiamy w spokoju. 
Dużo śmieszniejsze numery wywija 
Patryk. Jaki Patryk? Wiceminister. Otóż 
postanowił on ci pomądrzyć się na fejsie 

na temat reperacji wojennych i palnął coś 
o „niemieckiej hatakumbie”. Żartom nie 
było końca, że to skrót od hekatomby w 
katakumbach, że zaklęcie z „Króla Lwa” tu 
było czynne. Żal nam się Patryka zrobiło, 
więc ku pokrzepieniu fragment twórczości 
polskiego wieszcza Słowackiego cytujem:

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.
A czasem był jak piorun jasny, prędki
A czasem smutny jako pieśń stepowa.

A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem
Strofa winna być taktem a nie wędzidłem.

Czego sobie przede wszystkim, a także 
Czytelnikom oraz wszystkim obywatelom 
objętym obowiązkiem szkolnym życzymy.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Do reprezentacji Polski trafi ł Murzyn. 
Na pierwszej odprawie przed trenin-
giem Adam Nawałka narysował 
na tablicy wielki prostokąt i zaczął 
uderzać w niego piłką.
– Piłka, rozumiesz? Bramka, tu, 
prostokąt. Bramka, piłka do bramki 
to dobrze, rozumiesz?
Murzyn wstał i mówi do Nawałki:
– Panie trenerze, ja od kilkunastu 
lat mieszkam w Polsce, mam tu 
żonę, dzieci, a studiowałem fi lologię 
polską i mówię w tym języku lepiej 
niż niejeden Polak!
Nawałka popatrzył na niego ze 
zdumieniem i odpowiada:
– Siadaj synu, ja mówię do Milika.

***
Siedział sobie facet w domu 
wieczorem zmęczony po pracy, a 
tu nagle ktoś zapukał do jego drzwi.
Facet otworzył i zobaczył jeża.
– Czego chciałeś? – zapytał facet.
– Klej masz?
– Nie mam.
Jeż odwrócił się i odszedł. Zdzi-
wiony facet zamknął drzwi i wrócił 
do swoich zajęć. Po chwili znowu 
ktoś zapukał. Facet otworzył, a 
tam znowu jeż.
– Czego znowu chcesz? – spytał 
poirytowany facet.
Na to jeż spokojnie:
– Klej przyniosłem. 

***
Małżeństwo siedzi przy obiedzie. 
Żona do męża: 
– Wiesz Stasiu, kiedy pomyślę, że 
nasze małżeństwo trwa już 25 lat, 
to ciepło mi się robi przy sercu. 
Mąż odpowiada: 
– Daj spokój Helena, po prostu 
cycek wpadł ci do zupy.

Pierwsza klasa podstawówki, 4 
września. Rozpoczyna się pierwsza 
lekcja. Nauczycielka się przedstawia: 
– Nazywam się Kowalska, a wy dzieci?
– A my nie. 

***
Do gościa przy stoliku podchodzi 
kelner i pyta:
– Czy mógłby pan szybciej jeść 
tę rybę?
– A dlaczego?
– Przyszła kontrola z sanepidu. 

***
Przychodzi facet do sklepu z puzzlami:
– Proszę puzzle z wieloma częściami.
Sprzedawczyni daje 100 puzzli.
– Niech pani sobie nie żartuje, 
jestem zawodowcem.
Daje mu 500 puzzli.
– Takie to układam w 10 minut.
Daje mu 1000 puzzli.
– Takie moje dzieci układają w 
30 minut.
– No niech pan idzie na drugą 
stronę ulicy, tam jest piekarnia, kup 
sobie tam bułkę tartą i złóż rogala. 

***
– A czemu ty się nie golisz?
– Bo nie mam kobiety dla której 
musiałbym się golić.
– A dla siebie?
– A dla siebie piwo kupuję.

***
Jaś idzie przez przez las i spotyka 
wróżkę. Ta mówi: 
– Spełnię twoje dwa życzenia. 
Jasiu na to: 
– Widzisz to drzewo? 
– Tak. 
– To wbij w nie gwoździa, tak aby 
nikt go nie wyjął. 
– A drugie życzenie? – pyta wróżka.
– Teraz go wyjmij. 

Reklama

Reklama


