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Okręg 30 Rybnik 
9 mandatów  
6 komitetów: KW PsL, KW Pis, KW sLD, KW KWin, KKW KO, 
KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowy

Okręg 31 Katowice
12 mandatów  
5 komitetów: KW PsL, KW Pis, 
KW sLD, KW KWin, KKW KO

Okręg 27 Bielsko-Biała 
9 mandatów  
5 komitetów: KW PsL, KW Pis, KW sLD, 
KW KWin, KKW KO

Okręg 29 Gliwice 
9 mandatów  
6 komitetów: KW PsL, KW Pis, 
KW sLD, KW KWin, KKW KO,  
KWW Koalicja Bezpartyjni  
i Samorządowy

Okręg 32 Sosnowiec
9 mandatów  
5 komitetów: KW PsL, KW Pis, 
KW sLD, KW KWin, KKW KO

Okręg 28 Częstochowa 
7 mandatów  
6 komitetów: KW PsL, KW Pis, KW 
sLD, KW KWin, KKW KO, KWW Koalicja 
Bezpartyjni i Samorządowy

SEJM
55 mandatów  
poselskich  SENAT  

13 mandatów senatorskich
13 jednomandatowych okręgów wyborczych

(o numerach 68-80)
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M sza święta pogrzebowa, której 
przewodniczył metropolita 
krakowski abp Marek Jędra-
szewski, została odprawiona 
w Katedrze Polowej Wojska 

Polskiego. Uczestniczyli w niej m.in. rodzina 
i bliscy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, premier Czech Andrej Babiš, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, członkowie Rady 
Ministrów, parlamentarzyści, przedstawiciele 
wojska, a także delegacje NSZZ „Solidarność” 
z całej Polski, w tym liczna delegacja z Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.

– Był człowiekiem niezwykle głębokich 
przekonań, niezwykłej wewnętrznej siły, nie-
złomności w dążeniu do wolności. Chciał wol-

nej, niepodległej Polski. Nie godził się na żadną 
inną. Był pod tym względem niezłomny. Był 
wyśmiewany, atakowany, krytykowany, wię-
ziony, deportowany – właśnie dlatego, że chciał 
Polski niepodległej i nie godził się na żadne 
kompromisy – mówił podczas uroczystości Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 W piątek 4 października odbyła się ceremo-
nia wystawienia trumny z ciałem śp. Kornela 
Morawieckiego w Sali Kolumnowej Sejmu. 

Śp. Kornel Morawiecki był założycielem  
i legendarnym przywódcą „Solidarności Wal-
czącej”, Marszałkiem Seniorem Sejmu VIII 
kadencji oraz kawalerem Orderu Orła Białego.

Źródło: premier.gov.pl, prezydent.pl,  
oprac.Ny

Ziarno, które zasiał, wydało wielki plon
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obchody 35. rocznicy wizyty bł. ks. Jerzego popiełuszki w Bytomiu

8 października w kościele pw. podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu odprawiona 
została uroczysta msza święta w 35. rocznicę 

pobytu błogosławionego ks. Jerzego popiełuszki w 
tym mieście. 

W bytomskim kościele ks. Jerzy odprawił jedną 
z ostatnich w swoim życiu mszy świętych. Podczas 
uroczystego nabożeństwa upamiętniającego tamto 
wydarzenie odczytany został list premiera Mateusza 
Morawieckiego. – Życie i dzieła ks Jerzego Popiełuszki 
zajmuje szczególne miejsce w dziejach naszej Ojczy-
zny i w naszej narodowej pamięci. Z biegiem lat coraz 
wyraźniej dostrzegamy przełomowe, historyczne zna-

czenie tej postaci dla dziedzictwa polskiej drogi do 
wolności – napisał szef rządu. 

Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy przeszli 
w procesji przed pomnik błogosławionego ks. Jerzego 
mieszczący się nieopodal bytomskiego kościoła, gdzie 
złożone zostały wiązanki kwiatów. W uroczystości oprócz 
pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność” oraz przed-
stawicieli władz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” z prze-
wodniczącym Dominikiem Kolorzem na czele wzięli udział 
m.in. minister rodziny pracy i polityki społecznej Bożena 
Borys-Szopa, parlamentarzyści, członkowie związku, 
bytomscy samorządowcy oraz mieszkańcy miasta. 

And

Foto: Krystian M
aj/KPRM

5 października śp. Marszałek Senior Kornel Morawiecki spoczął na Wojskowym Cmentarzu na warszawskich powązkach.  
– Twoje czyny, dobro i wszystko, co nam zostawiłeś, jest silniejsze od śmierci. Ziarno, które zasiałeś, wydało wielki plon  
– powiedział podczas pogrzebu syn zmarłego, Mateusz Morawiecki, premier Rp. – Nie umarłeś cały. Wielkie dzieła,  
przez to, że dotyczą każdego najmniejszego człowieka, mogą przetrwać ponad czasem – dodał. 

Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości 
wypowiadania się, decydowania o sobie, o kraju.  

Takie są nasze cele, takie będą nasze czyny.  
Tu, z tej trybuny, padło przed laty dramatyczne 

pytanie: czyja jest Polska? Jest jednak jeszcze 
bardziej doniosłe, ważniejsze pytanie:  

dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie, 
żyjemy i umieramy dla innych”. 

(fragment wystąpienia marszałka seniora Kornela Morawieckiego  
podczas inauguracji Sejmu VIII kadencji 12 listopada 2015 roku)

Foto: TŚD



www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc 3SpRAWy ZWiĄZKU

Korzystne zmiany w układzie 
zbiorowym w Orlen Południe

O rganizacje związkowe dzia-
łające w Orlen Południe S.A. 
w Trzebini, wśród nich NSZZ 
„Solidarność”, wynegocjowały 
z pracodawcą zmiany w Zakła-

dowym Układzie Zbiorowym Pracy. Nowe 
zapisy dotyczą m.in. podwyższenia stawek 
zaszeregowania na poszczególnych stanowi-
skach i obowiązują od 1 października. 

Jak informuje Tomasz Żochowski, przewod-
niczący zakładowej „S” najniższe wynagrodze-
nia w poszczególnych grupach zawodowych 
wzrosły o kwoty wynoszące od 200 do 1000 zł 
brutto miesięcznie. Z kolei maksymalne stawki, 
jakie pracownicy mogą otrzymać, zostały pod-
niesione o kwoty od 110 do 1400 zł brutto. 
Kolejna zmiana odnosi się do zasad wypłacania 
nagrody rocznej. Będzie ona przysługiwała za 
czas pracy w spółce. – Nawet jeśli pracownik 
w ciągu roku odejdzie do innej firmy, to i tak 
dostanie nagrodę za każdy miesiąc przepraco-
wany u nas – podkreśla przewodniczący „S”.

Równocześnie doprecyzowano wymaga-
nia dotyczące wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego, jakie każda osoba musi spełniać, 
by móc pracować na danym stanowisku. Było 
to związane z tzw. wartościowaniem stano-
wisk pracy przeprowadzonym przez firmę 

zewnętrzną na wniosek związków zawodo-
wych. – Bardzo nam na tym zależało. Z jed-
nej strony ścieżki kariery stały się przejrzyste.  
Z drugiej, mamy gwarancję, że osoby zatrud-
niane w firmie będą miały odpowiednie kom-
petencje – dodaje Tomasz Żochowski.

ZUZP wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku, 
zmiany do układu zostały wprowadzone zale-
dwie 9 miesięcy później. Jednak trzeba pamię-
tać, że wcześniej negocjacje na temat zapisów 
ZUZP trwały blisko 4 lata i strona związkowa 
nie chciała czekać z jego podpisaniem do zakoń-
czenia wartościowania stanowisk pracy. – Chcie-
liśmy, żeby układ zaczął obowiązywać jak naj-
szybciej i to się stało 1 stycznia, a jednocześnie 
umówiliśmy się z pracodawcą, że po zakończe-
niu wartościowania stanowisk, wprowadzimy 
do układu odpowiednie korekty – informuje.

Zapisy ZUZP gwarantują m.in. coroczny 
wzrost płac. Wysokość podwyżek została 
powiązana ze stopniem realizacji celów inwe-
stycyjnych firmy. W styczniu, po wejściu 
układu w życie wynagrodzenia zasadnicze 
wszystkich pracowników, z wyjątkiem kadry 
menedżerskiej, wzrosły o 15 proc. 

W Orlen Południe S.A. w Trzebini pracuje 
ponad 630 osób.

Agnieszka Konieczny

Foto: O
rlen Południe S.A

.

Reklama
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a kilka dni wybory, a po nich nowy parlament 
i rząd. Co z perspektywy śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” w kończącej się kadencji należy 
uznać za sukces rządzących? 

– Oczywiście na pierwszym miejscu trzeba 
tu wymienić Program dla Śląska. Należy też 
powiedzieć, że rządzącym udało się dopro-
wadzić górnictwo do w miarę normalnego 
funkcjonowania. Ale to było możliwe dzięki 
realizacji naszego porozumienia, zawartego 
z rządem nieszczęsnej pani premier Ewy 
Kopacz w styczniu 2015 roku. Platforma nie 
potrafiła tego porozumienia zrealizować,  
a PiS to po prostu zrobił, co nie oznacza, że w 
górnictwie nie zostało wielu problemów do 
rozwiązania. Takie najnowsze dobre działania, 
które zresztą również były inspirowane przez 
śląsko-dąbrowską „Solidarność”, to ustawa o 
rekompensatach dla przedsiębiorstw energo-
chłonnych, a także uratowanie Huty Pokój 
przed likwidacją, bo wszystko wskazuje, że 
to się uda i pracownicy tego zakładu mogą 
spać w miarę spokojnie. Udało się też postawić 
na nogi Bumar-Łabędy. Tam dzięki naszym 
działaniom i wynikającej z nich szybkiej inter-
wencji pana premiera, Bumar wreszcie dostał 
wieloletni kontrakt i będzie mógł normalnie, 
i perspektywicznie funkcjonować. 

A co się najbardziej nie udało?
– W jednym elemencie PiS poszedł niestety 

ścieżką wyznaczoną wcześniej przez PO. Cho-
dzi o kumoterstwo i kolesiostwo. W przypadku 
obsady wielu ważnych stanowisk nie udało się 
zachować zasady, wedle której kompetencje 
liczą się bardziej niż przynależność partyjna. 
Paradoksalnie druga sprawa to Program dla 
Śląska, chociaż przed chwilą wymieniłem go 
jako jeden z największych sukcesów. Niestety, 
w niektórych bardzo ważnych obszarach zapi-
sanych w PdŚ, szczególnie takich jak innowa-
cyjne technologie w przemyśle i nowoczesna 
energetyka konwencjonalna, inwestycje są w 
powijakach. 

W tych wyborach po raz pierwszy śląsko
-dąbrowska „Solidarność” poparła urzędu-
jącego szefa rządu i po raz pierwszy poparła 
kandydata, który staruje ze Śląska, ale nie 
pochodzi z tego regionu. Wcześniej zazwyczaj 
krytykowaliśmy takie sytuacje, nazywając 
takich kandydatów „spadochroniarzami”… 

– To wynika po prostu z tego, jak premier 
Morawiecki zachowywał się wobec Śląska 
i Zagłębia w ostatnich latach. Pierwszy z 
brzegu przykład to szczyt UE z czerwca tego 
roku, podczas którego premier zablokował 
niezwykle groźny dla naszego regionu i dla 
całej Polski pomysł osiągnięcia tzw. neutral-
ności klimatycznej do 2050 roku. To pierw-
szy szef polskiego rządu, który postawił się 
w kwestii polityki klimatycznej na forum 
unijnym. Po drugie, nie ulega wątpliwości, że 
gdyby Mateusz Morawiecki nie zaangażował 
się osobiście w Program dla Śląska, to tego 
dokumentu by nie było. Obecnie również, 
gdy dzieje się coś złego z realizacją PdŚ, czy 
jest jakiś inny problem gospodarczy na Ślą-
sku, to na nasze interwencje u premiera jest 
konkretna odpowiedź w postaci realnych i 
skutecznych działań. Tak było chociażby w 
przypadku Bumaru-Łabędy. 

Jak na tym tle wypadają posłowie stąd,  
z naszego regionu?

– Zdecydowana większość posłów z naszego 
regionu dowiedziała się o Programie dla Śląska 
w chwili, gdy premier Morawiecki przyjechał 
do Katowic ogłosić przyjęcie tego dokumentu. 
Pamiętam, że podczas związanej z tym wyda-
rzeniem uroczystości zapytałem jednego z 
posłów czy w ogóle przeczytał Program dla 
Śląska. Odpowiedział, że nie, bo został wydru-
kowany za małą czcionką (śmiech).

W niedawnym wywiadzie dla Dziennika 
Zachodniego premier zapytany o ludzi ze 
Śląska, z którymi najczęściej o tym regionie 
rozmawia, wymienił wojewodę, marszałka 
województwa śląskiego, prezydenta Katowic 
i szefa śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 

– Tak było i teraz niektórzy, zwłaszcza w 
środowisku politycznym mają mnie za jakie-
goś wojewódzkiego sekretarza, który wszystko 
może załatwić (śmiech). Zapewniam, że tak nie 
jest. Natomiast prawdą jest, że rozmawiamy w 
miarę często i że pan premier zasięga moich 
rad w wielu kwestiach. Z Mateuszem Mora-
wieckim znamy się dobrze tak naprawdę od 
6 lat. Wcześniej, znaliśmy się, jak to się mówi 
„na dzień dobry”. Ja jestem związkowcem, on 
był bankowcem i też w taki sposób go postrze-
gałem jako człowieka z innej bajki, żeby nie 
powiedzieć z drugiej strony barykady. Lepiej 
poznałem premiera za sprawą jego świętej 
pamięci ojca Kornela Morawieckiego i od tego 
momentu nasze relacje są bliższe. 

W wywiadzie dla naszego tygodnika, premier 
Mateusz Morawiecki powiedział, że marzy mu 
się, aby nasz region odrodził się jak brytyjski 
Manchester. To realne marzenie?

– Życzę panu premierowi, żeby to marze-
nie się spełniło, ale w trochę innej formule.  

Budujmy drugi Manchester na bazie tego, co już mamy
Foto: TŚD

Rozmowa z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

Z

Zdecydowana większość 
posłów z naszego regionu 

dowiedziała się  
o Programie dla Śląska  
w chwili, gdy premier 

Morawiecki przyjechał  
do Katowic ogłosić  

przyjęcie tego dokumentu.
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Budujmy drugi Manchester na bazie tego, co już mamy
Manchester najpierw był bardzo moc-
nym ośrodkiem przemysłowym, następ-
nie przeżył gwałtowny upadek, z którego 
się podniósł. Ja nie chciałbym, żeby nasz 
region powtarzał ten scenariusz. Mówiąc 
w skrócie, chodzi o to, abyśmy nie musieli 
odradzać się na zgliszczach, ale na bazie 
tego, co już mamy, umacniać się gospo-
darczo i ten dzisiejszy poziom Manche-
steru gonić. 

Kluczem do tego odrodzenia ma być 
program dla Śląska. ile dla przyszło-
ści tego dokumentu znaczy wynik 
Mateusza Morawieckiego w wyborach  
13 października?

– Nie jest tajemnicą, że dobry wynik 
premiera Morawieckiego na Śląsku pew-
nie będzie oznaczał wzmocnienie jego 
pozycji w samym PiS-ie. Jeśli w następnej 
kadencji Morawiecki będzie nadal pre-
mierem, to fakt, że jednocześnie będzie 
posłem ze Śląska, ma dla nas kapitalne 
znaczenie. Wówczas naszym zadaniem 
jako śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
będzie upominanie się o realizację pro-
jektów zapisanych w PdŚ. Zwłaszcza 
tych kluczowych projektów, które dzisiaj 
kuleją, czyli inwestycji w kogenerację, 
nowoczesną energetykę konwencjonalną 
i innowacyjny przemysł motoryzacyjny. 

pół żartem, pół serio można powiedzieć: 
premier Morawiecki gwarantem reali-
zacji programu dla Śląska...

– Takim gwarantem jest przede wszyst-
kim śląsko-dąbrowska „Solidarność”,  
a dobre relacje z premierem mogą tutaj 
tylko pomóc. I to nie jest tylko pusty frazes. 
Takie dobre, merytoryczne relacje oparte 
na szczerości obu stron są niezwykle ważne 
i mam wrażenie, że z premierem Mora-
wieckim nasze relacje takie właśnie są. One 
dotychczas nie odbywały się na zasadzie: 
wicie rozumicie, poczekajcie, a my wam 
coś załatwimy. Nie. W rozmowach z pre-
mierem Morawieckim jest kawa na ławę: 
ta propozycja jest dobra, a to wybijcie sobie 
z głowy. Nie ma mydlenia oczu. 

przyszłość programu dla Śląska w dużej 
mierze zdecyduje się na najbliższym 
szczycie UE, gdzie powróci kwestia neu-

tralności klimatycznej. Jakie są oczeki-
wania śląsko-dąbrowskiej „Solidarno-
ści” wobec polskiego rządu związane z 
tym szczytem?

– W naszej ocenie cel maksimum to 
niedopuszczenie do sytuacji, w której 
zmuszono by Polskę, aby do 2050 roku 
wyeliminowała wszystko, co ma jaki-
kolwiek związek z paliwami kopalnymi. 
Należy dążyć do tego, aby przemysł 
dzięki rozwojowi nowoczesnych tech-
nologii po prostu emitował mniej CO2. 
Likwidacja przemysłu nie jest żadnym 
rozwiązaniem. Panuje mylne myślenie, 
że wystarczy zamknąć kopalnie i ener-
getykę opartą na węglu i będziemy mieli 
neutralność klimatyczną. Mało kto wie, 
że jest zupełnie inaczej. Ta neutralność 
klimatyczna rozumiana tak, jak rozumie 
ją znaczna część przywódców krajów 
zachodniej Europy, to właśnie likwi-
dacja niemal całego przemysłu. Trzeba 
będzie zamknąć wszystkie huty, stalow-
nie, zlikwidować cały przemysł cemen-
towy, papierniczy, większą część branży 
motoryzacyjnej i wiele innych gałęzi 
gospodarki. Zamknąć PGNiG, Orlen, 
Lotos i wiele innych firm, które dzisiaj 
uznajemy za perełki polskiej gospo-
darki. Młodzież, która na Facebooku 
skrzykuje się na tzw. strajki klimatyczne, 
nie ma świadomości, że produkcji smart-
fonów, za pomocą których to robi, rów-
nież towarzyszy emisja CO2. Poza tym, 
należy zdawać sobie sprawę, że zgoda na 
neutralność klimatyczną oznaczałaby, 
że w 2050 roku, może i Europa żyłaby w 
ekologicznym raju niczym Adam i Ewa, 
ale wszystko potrzebne do życia musieli-
byśmy kupować na zewnątrz. Od krajów 
takich jak Chiny, Indie, USA czy Rosja, 
które do żadnej neutralności klimatycz-
nej się nie kwapią. 

A plan minimum?
– Jeśli tego nie uda się zablokować, to 

Polska, która jest co najmniej 30-40 lat za 
tzw. Zachodem pod względem rozwoju 
gospodarczego, musi mieć więcej czasu na 
osiągnięcie neutralności klimatycznej. Nie 
określę dzisiaj, jaki to miałby być horyzont 
czasowy, ale na pewno nie może to być rok 
2050, chociażby dlatego, że nie ma żad-
nych gwarancji finansowania tego, aby 
ta zmiana odbyła się dla naszego kraju w 
miarę bezboleśnie. To dla śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” i dla całego związku 
jest nie do zaakceptowania. 
 
Czy gospodarka wygląda tak dobrze jak 
pokazują w wiadomościach?

– Wiadomości to ja od pewnego czasu 
nie oglądam. Żeby była jasność, Faktów 
TVN też nie (śmiech).

Dlaczego?
– Jeśli chodzi o transmisje sportowe, 

to telewizja publiczna poszła mocno do 
przodu i chwała prezesowi Kurskiemu 
za to. Natomiast Wiadomości TVP jako 
żywo przypominają mi sieczkę propa-
gandową z połowy lat 70-tych i 80-tych. 

Natomiast mówiąc tak zupełnie na 
poważnie. Czy gospodarka wygląda tak 
dobrze? Pewnie jest nieźle. Ten model 
gospodarczy wprowadzany obecnie 
przez PIS to model keynesowski, czyli 
popyt wewnętrzny jest głównym moto-
rem napędowym całej gospodarki i to 
się na razie sprawdza. Jeżeli się PIS-owi 
uda się uruchomić tą drugą nogę, czyli 
inwestycje w sektorze przedsiębiorstw, 
od małych firm począwszy, poprzez te 
średnie i na dużych przedsiębiorstwach 
skończywszy, to będziemy mieli dwie 
silne nogi. Wydaje się, że to będzie naj-
trudniejsze zadanie dla PiS w nowej 
kadencji, jeśli będzie rządził, ale jeżeli to 
się uda, to myślę, że przed nami jest dłu-
goletnia perspektywa silnej gospodarki.

Cztery lata temu Dominik Kolorz w kam-
panii wyborczej stał w narożniku pawła 
Kukiza…

– Jest mi żal tego, co się stało z 
ruchem Kukiza, ale nie będę wnikał w 
to wszystko, co się działo w ostatnim 
czasie. Myślę, że Paweł Kukiz jest nadal 
moim kolegą. Rozumiem, że dalej chce 
realizować swoje sztandarowe postu-
laty od referendum począwszy poprzez 
JOW-y i na reformie sądownictwa skoń-
czywszy, ale nie rozumiem dlaczego w 
takiej formule i z taką opcją polityczną. 
I jestem przekonany patrząc na Pawła, 
że on się strasznie w tej formule męczy. 

Jestem przekonany, że gdyby obecny 
Paweł Kukiz był tym samym Pawłem 
Kukizem, co w 2015 roku, to chociażby 
te wszystkie wypowiedzi towarzy-
sza Wałęsy dotyczące świętej pamięci 
Kornela Morawieckiego byłyby przez 
niego bardzo dosadnie skomentowane. 
Tak się nie stało, co mnie przekonuje, 
że on się wewnętrznie męczy w tym 
środowisku i z tymi swoimi decyzjami. 
Życzę mu powodzenia, naprawdę, ale 
stało się tak, że on poszedł swoją drogą, 
a ja idę swoją. 

Na kilkadziesiąt godzin przed głosowa-
niem poparcie dla rządzącego ugrupo-
wania jest ogromne. Dlaczego osiąga 
ono taki poziom?

– Ja tu nie odkryję Ameryki, ale zasad-
niczy powód jest taki, że spośród partii 
politycznych, rządzących w Polsce po 
1989 roku, PiS jest pierwszą, która w dużej 
mierze zrealizowała to, co obiecała przed 
wyborami. Już pomijam te wszystkie 
kwestie, które były postulatami „Solidar-
ności”, czyli m.in. przywrócenie wieku 
emerytalnego, kwestie związane z umo-
wami śmieciowymi, płacą minimalną, 
ale realizacja tych wszystkich programów 
społecznych, takich jak Rodzina 500 plus, 
300 plus czy trzynasta emerytura po pro-
stu czynią PiS w oczach społeczeństwa 
ugrupowaniem wiarygodnym, dotrzy-
mującym obietnic. Kierowanie pienię-
dzy do tych grup społecznych, które do 
tej pory były najbiedniejsze powoduje 
też, że ta część społeczeństwa czuje, że 
odzyskała swoją godność. Gdy ma się z 
czego żyć, to godniej się żyje. I dlatego też 
takie poparcie. A poza tym, co tu dużo 
mówić, cała opozycja ma niewiele, by nie 
powiedzieć nic do zaoferowania ludziom 
i to druga z głównych przyczyn takiego 
poziomu poparcia dla rządzących.

Było już takie ugrupowanie, a właściwie 
koalicja, która rządziła przez dwie kaden-
cje z rzędu. Już po wygraniu pierwszych 
wyborów z krytyczną samooceną nie było 
u tych polityków najlepiej, a po wygraniu 
wyborów na drugą kadencję sodówka 
straszliwie uderzyła im do głowy. Czy piS 
i Zjednoczonej prawicy też to grozi?

– Oczywiście, że takie zagrożenie 
istnieje. Pewne symptomy tego na róż-
nych szczeblach już można niestety zaob-
serwować. Ja życzę PiS-owi oczywiście 
sukcesów, ale warto pamiętać, ile gorz-
kiej prawdy jest w starym powiedzeniu, 
które nigdy nie straciło na aktualności, że 
każda władza deprawuje, a władza abso-
lutna deprawuje absolutnie. 

Wydaje się, że błędy, które popełniała 
dzisiejsza opozycja, będąc u władzy, są 
na tyle nieodległe w czasie, że obecni 
rządzący będą starali się tych błędów 
nie powtarzać…

– W tak dużym ugrupowaniu jak PiS 
jest wiele frakcji. Są też niestety takie, w 
których uczciwość i kompetencje mają 
znaczenie drugorzędne, a najważniejszym 
hasłem jest zasada TKM, czyli pamiętne 
„Teraz, k…, my”. I jeśli ta frakcja będzie 
nadawała ton, to te cztery lata PiS u ste-
rów władzy mogą być jego ostatnimi. 
Natomiast jeśli wygra ta frakcja normalna, 
a mam nadzieję, że ta frakcja normalna 
zjednoczy się pod sztandarami Morawiec-
kiego, to jest szansa, że projekt potrwa dłu-
żej niż jeszcze jedną kadencję.

Rozmawiali: Łukasz Karczmarzyk 
i Grzegorz podżorny  

W rozmowach  
z premierem 

Morawieckim jest kawa 
na ławę: ta propozycja 
jest dobra, a to wybijcie 

sobie z głowy.  
Nie ma mydlenia oczu.

PiS  w dużej mierze 
zrealizował to, co obiecał 

przed wyborami. Cała 
opozycja ma niewiele, 

by nie powiedzieć nic do 
zaoferowania ludziom 
i to druga z głównych 

przyczyn takiego 
poziomu poparcia dla 

rządzących.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

6 EKoloGiA i RoZWÓJ

Ratunek dla Siemianowic 
Śląskich i innych samorządów

W 
poniedziałek 7 paź-
dziernika prezydent 
Siemianowic Śląskich 
Rafał Piech, doradca 
premiera Mateusza 

Morawieckiego Paweł Jabłoński, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach Tomasz Bednarek, wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek i prezes spółki Orlen 
Eko Krzysztof Iwanicki podpisali umowę 
dotyczącą utylizacji 3 tys. ton niebezpiecz-
nych odpadów. Zawarcie tego dokumentu 
umożliwiły zmiany wprowadzone 6 wrze-
śnia do ustawy o utrzymaniu czystości w 
gminach. Wraz ze zmianą przepisów uru-
chomiono program wsparcia finansowego 
realizowany ze środków Narodowego i 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska. Pomoc Siemianowicom i innym 
samorządom, które znalazły się w podob-
nej sytuacji, obiecał premier Mateusz 
Morawiecki podczas lipcowej wizyty w 
tym mieście. – Bez interwencji premiera 
nie udźwignęlibyśmy finansowo likwida-
cji tej eko-pułapki. Taki wydatek mógłby 
zrujnować inwestycje zaplanowane przez 
samorząd na przyszły rok – mówi Rafał 
Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

Już działają
Zgodnie z podpisaną umową, ponad 23 
mln zł na utylizację uciążliwych odpadów 
przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prze-
szło 3,74 mln zł będzie pochodziło z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
natomiast wkład własny gminy wyniesie 
2 mln zł. – Firma Orlen Eko już rozpoczęła 
prace na składowisku. Specjalny zespół 
zajął się identyfikacją poszczególnych 
odpadów, co pozwoli na dobranie odpo-
wiednich metod ich utylizacji, tak by były 
one zgodne z obowiązującymi standar-
dami i bezpieczne dla ludzi i środowiska 
– podkreśla Piotr Kochanek, rzecznik pra-
sowy prezydenta Siemianowic Śląskich. 

Mafia śmieciowa
3 tys. ton niebezpiecznych odpadów 
odkryto w dzielnicy Siemianowic, Michał-
kowicach w maju tego roku. Znajdują się 
one w kilku naczepach ciężarowych oraz 
w jednej z hal magazynowych. Są to m.in. 
pozostałości po farbach i lakierach, a od 
najbliższych zabudowań mieszkalnych 
dzieli je zaledwie 200 metrów. Niebez-
pieczne substancje zostawiła po sobie 

jedna z firm. – To stała praktyka, z którą 
samorządy w Polsce borykają się od kilku-
nastu lat. Wyspecjalizowane firmy, które 
wprost można nazwać mafią śmieciową, 
wykorzystują luki w prawie. Wynajmują 
od osoby prywatnej lub innej spółki 
część terenu, załatwiają legalne pozwo-
lenie np. na zbiórkę makulatury, następ-
nie zwożą do tego miejsca inne odpady, 
a po jego zapełnieniu znikają – wyjaśnia  
Piotr Kochanek.

Uszczelnienie systemu
Wrześniowa nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości w gminach to istotny 
krok w kierunku uszczelnienia gospo-
darki odpadami i eliminacji nieuczci-
wych firm z rynku. Jeden z najważniej-
szych zapisów nowej ustawy – ten, z 
którego skorzystały Siemianowice Śląskie 
– uprawnia prezydenta miasta do podję-
cia decyzji o likwidacji odpadów, jeżeli 
w jego ocenie są one niebezpieczne dla 
zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. 
Taka decyzja może zapaść pod warun-
kiem, że wcześniej 4 organy równocze-
śnie wydadzą zbieżne opinie dotyczące 
szkodliwości składowiska. Są to: Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środo-

wiska, Sanepid, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska oraz Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej.  
– Od wejścia nowych przepisów w życie 
minął niewiele ponad miesiąc. W tym 
czasie udało się zebrać wszystkie opinie 
potrzebne prezydentowi do podjęcia 
decyzji o utylizacji składowiska i rozpo-
cząć prace. Zajęło to kilka tygodni, czyli 
tyle, ile powinno trwać w cywilizowanym 
świecie. Wcześniej podjęcie takiej decy-
zji przez prezydenta było niemożliwe, 
bo brakowało odpowiednich przepisów.  
Z kolei gdyby likwidacja składowiska 
miała zostać sfinansowana ze środków 
gminy, mogłoby to trwać nawet kilka-
naście lat – podkreśla rzecznik prasowy 
prezydenta Siemianowic Śląskich.

Równocześnie prowadzone jest śledz-
two prokuratorskie w sprawie odpadów. 
Po jego zakończeniu i wskazaniu firmy 
odpowiedzialnej za pozostawienie nie-
bezpiecznych substancji, miasto będzie 
mogło wystąpić o zwrot kosztów utyliza-
cji. Jednak odzyskanie tych pieniędzy w 
praktyce może okazać się bardzo trudne. 
Nieuczciwa firma może zakończyć dzia-
łalność lub zasłaniać się brakiem środków.

Agnieszka Konieczny

Foto: UM
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ponad 28,7 mln zł będzie kosztowała utylizacja niebezpiecznych odpadów pozostawionych  
w jednym z magazynów w Siemianowicach Śląskich. Większość środków będzie pochodziła  

z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska w Katowicach. Rozbrojenie bomby 
ekologicznej stało się możliwe dzięki działaniom rządu, które doprowadziły do zmian w prawie  

i uruchomienia wparcia finansowego.
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