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3 Części zaleceń resortu 
edukacji nie da się wypełnić  
w jakiejkolwiek szkole.
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W ciągu kilku miesięcy do 
„S” w Tenneco w Gliwicach 
zapisało się ponad 100 osób.
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Górnictwo:

Celem spotkania 
28 sierpnia jest 

przygotowanie działań, 
które zapewnią 

spółkom węglowym 
spokojne 

funkcjonowanie 
do końca roku 

– wskazuje 
Dominik Kolorz.   

Liczba tygodnia:

konserw przygotował NSZZ „Solidarność” 
dla strajkujących robotników na Białorusi.  

To pierwszy z kilku planowanych przez 
związek transportów humanitarnych.

– Związek „Solidarność” jest zobowiązany 
w szczególny sposób, aby wspierać jedyny 

wolny związek zawodowy, jaki jest na 
Białorusi, czyli Białoruski Kongres Wolnych 

Demokratycznych Związków Zawodowych 
– powiedział Piotr Duda, przewodniczący 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zapo-
wiedział też powołanie funduszu „Solidar-
ność z Białorusią”, na który związek wpłaci  

1 mln złotych. Pieniądze zostaną przekazane 
na wsparcie rodzin strajkujących, których 

aresztowano lub wyrzucono z pracy. 

19 
ton

15 sierpnia odszedł Henryk Wujec, 
działacz opozycyjny w cza-
sach PRL i więzień polityczny, 

członek Komitetu Obrony Robotników, 
działacz NSZZ „Solidarność”. Zmarł po 
długiej, ciężkiej chorobie. Miał 79 lat. 
Henryk Wujec był człowiekiem dobrym i 
skromnym, a jednocześnie niezwykle odważ-
nym. Zawsze stawał po stronie zwykłych ludzi  
– tak zapamiętali go ci, którzy mieli honor 
zetknąć się z nim osobiście i współpracować.

Działalność opozycyjną prowadził już w 
1968 roku, uczestnicząc w akcjach protestacyj-
nych po zdjęciu „Dziadów” Adama Mickiewicza 
w reż. Kazimierza Dejmka z repertuaru Teatru 
Narodowego. Po wydarzeniach Czerwca 
1976 roku współorganizował akcję pomocy 
dla represjonowanych robotników Ursusa i 
Radomia. Członek KOR. Współtwórca NSZZ 
„Solidarność”, członek władz Regionu Mazow-
sze, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów i 
członek Komisji Krajowej. W stanie wojennym 
internowany, a następnie aresztowany pod 
zarzutem próby obalenia ustroju PRL. Zwolniony 
na mocy amnestii w 1984 roku, w czerwcu 1986 
roku ponownie aresztowany. Uczestnik obrad 
Okrągłego Stołu, członek Komitetu Obywatel-
skiego przy Lechu Wałęsie, wielokrotnie był 
posłem na Sejm, najpierw z list „Solidarności”, 
a później Unii Demokratycznej i Unii Wolności. 
Był wiceministrem rolnictwa w rządzie Jerzego 
Buzka. W latach 2010-2015 doradca prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego.

W 2006 roku Henryk Wujec został odzna-
czony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Pośmiertnie prezydent 
Andrzej Duda uhonorował go Orderem Orła 
Białego.

Henryk Wujec spoczął na Cmentarzu Woj-
skowym na warszawskich Powązkach.

oprac. NY

Odszedł 
Henryk Wujec

S pot k a n ie  rozpoc z-
nie się o godz. 12.00 
w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Obok 
strony rządowej, repre-

zentantów związków zawodowych 
oraz zarządów spółek węglowych 
wezmą w nim udział przedstawi-
ciele zarządów spółek energetycz-
nych (PGE, Tauron, Energa, Eneta) 
oraz Polskich Sieci Energetycznych.  
– Doproszenie do rozmów energe-
tyki było postulatem strony związ-
kowej. Chodzi m.in. o to, żeby 
odpowiednimi decyzjami właściciel-
skimi skłonić spółki energetyczne 
do wywiązania się z kontraktów 
zawartych z polskimi producen-
tami węgla, tak jak wywiązują się 
one z kontraktów zagranicznych. 
Druga kwestia to doprowadzenie do 
produkcji energii konwencjonalnej 
na takim poziomie, jaki był przed 
pandemią i ograniczenie importu 
energii – mówi Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 

W jego ocenie te doraźne kwestie powinny zostać 
uregulowane w pierwszej kolejności. Dopiero wówczas 
będzie można pracować nad kompleksowym progra-
mem naprawczym. – Celem piątkowego spotkania jest 
przygotowanie działań, które zapewnią spółkom węglo-

wym spokojne funkcjonowanie do 
końca roku. W piątek na pewno 
nie wypracujemy jeszcze długofa-
lowego programu naprawy sektora 
wydobywczego i energetycznego  
– wskazuje Dominik Kolorz.

Decyzja o powołaniu zespołu, 
który zajmie się opracowaniem pro-
gramu restrukturyzacji górnictwa 
zapadła 28 lipca w Katowicach po 
spotkaniu górniczych związków 
zawodowych z ministrem aktywów 
państwowych Jackiem Sasinem.  
W tym dniu resort zamierzał przed-
stawić stronie społecznej program 
restrukturyzacji PGG, który zakła-
dał m.in. zamknięcie 4 kopalń i 
obniżenie wynagrodzeń górni-
ków. Ostatecznie resort wycofał się 
jednak z planu drastycznych cięć i 
likwidacji miejsc pracy. 

Pierwsza runda rozmów rządo-
wo-związkowego zespołu negocja-
cyjnego odbyła się 11 sierpnia w 
Warszawie. Po zakończeniu spotka-

nia okazało się, że uczestniczący w nim Piotr Naimski, 
pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury 
energetycznej jest zarażony koronawirusem. To spowo-
dowało przymusową przerwę w pracach zespołu i prze-
łożenie terminu kolejnego spotkania z 18 na 28 sierpnia. 

Łukasz Karczmarzyk

Kolejna runda rozmów

Skala zwolnień grupowych 
w sieci Carrefour może być 
znacznie większa niż podaje 

pracodawca – twierdzi „Solidar-
ność”. Dodatkowo związkowcy 
wskazują, że pracownicy, którzy 
zostaną w firmie, muszą się liczyć 
z pogorszeniem warunków pracy i 
obniżką wynagrodzeń. 

18 sierpnia Carrefour Polska 
poinformował o zamiarze przepro-
wadzenia zwolnień grupowych. W 
opublikowanym komunikacie sieć 
podała, że redukcje mają objąć ok. 
400 osób, czyli 3 proc. ogółu zatrud-
nionych i będą dotyczyć głównie 
kadry menedżerskiej i pracowni-
ków średniego szczebla. Jednak w 
ocenie „Solidarności” działającej w 
tej sieci handlowej rozmiary zwol-
nień mogą być znacznie większe. 
– Te 400 osób pojawia się tylko w 
przekazie medialnym spółki. W ofi-
cjalnym piśmie przekazanym związ-
kom zawodowym ta liczba nie pada. 
Jest tam natomiast informacja, że 
restrukturyzacja dotknie wszyst-

kich zatrudnionych. Pracodawca 
zamierza zwolnić część pracowni-
ków, a reszcie zmienić stanowiska 
pracy i wynagrodzenia. Oczywiście 
należy się spodziewać, że będą to 
zmiany na gorsze. Jeśli ktoś nie zgo-
dzi się na obniżkę, dostanie wypo-
wiedzenie – mówi Paweł Skowron, 
przewodniczący „Solidarności”  
w Carrefour Polska. 

Jako przyczynę zapowiedzianych 
cięć sieć podaje zamiar wdrożenia 
kompleksowych zmian organiza-
cyjnych, które mają zapewnić lep-
sze dostosowanie funkcjonowania 
sklepów do potrzeb klientów. Jednak 
w ocenie Skowrona prawdziwym 
powodem zmian jest wyłącznie 
chęć ograniczenia kosztów, co na 
pewno nie wpłynie na poprawę 
jakości obsługi klientów. – Zmiana 
organizacji stanowisk w sklepach 
ma polegać po prostu na wprowa-
dzeniu wielozadaniowości. Pracow-
nik nie będzie już odpowiedzialny 
za swój dział czy obsługę kasy, ale 
będzie robił wszystko, a do tego ludzi 

na zmianie będzie jeszcze mniej niż 
obecnie – wskazuje przewodniczący. 

„Solidarność” nie wyklucza pro-
testów przeciwko planowanej przez 
pracodawcę reorganizacji, która w 
ocenie związku doprowadzi do obni-
żenia wynagrodzeń i pogorszenia 
warunków pracy w sklepach sieci. 
Decyzja o formie i terminie przepro-
wadzenia ewentualnej akcji prote-
stacyjnej jeszcze jednak nie zapadła. 
– Obecnie nasz priorytet to nego-
cjacje dotyczące zasad zwolnień 
grupowych. Zrobimy wszystko, aby 
skłonić pracodawcę do ograniczenia 
ich skali oraz zapewnienia jak najlep-
szych warunków finansowych dla 
pracowników, których nie uda się 
wybronić – podkreśla Paweł Skowron. 

Z informacji pracodawcy wynika, 
że procedura zwolnień grupowych 
rozpocznie się 18 września i ma 
potrwać do 17 października. Carre-
four Polska posiada w Polsce ok. 900 
sklepów w różnych formatach. Łącznie 
sieć zatrudnia w Polsce ok. 12 tys. osób.

ŁK

Zwolnienia grupowe w sieci Carrefour

W piątek 28 sierpnia w Katowicach odbędzie się kolejne 
posiedzenie zespołu, którego celem jest wypracowanie programu 
naprawczego polskiego górnictwa w korelacji z transformacją 
sektora energetycznego. 
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D la rozwoju psychofizycz-
nego uczniów, praca w 
grupach, kontakt z rówie-
śnikami i z nauczycielem 
w szkole jest niezbędny. 

Normalna stacjonarna praca jest bardzo 
potrzebna też nauczycielom, zwłaszcza 
tym, którzy uczą mniejsze dzieciaki. Nie 
zmienia to jednak faktu, że obawy w 
środowisku nauczycielskim są ogromne. 
Zagrożenie związane z koronawirusem nie 
zmalało przez wakacje, a wręcz przeciw-
nie – mówi Lesław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ „Solidarność” w Katowicach.

W miarę możliwości zaleca się
Na początku sierpnia resort edukacji 
zaprezentował wytyczne dla szkół opra-
cowane wspólnie z Główym Inspekto-
rem Sanitarnym oraz Ministerstwem 
Zdrowia dotyczące organizacji pracy 
w nowym roku szkolnym. – Główną 
wytyczną jest bezwzględne przestrzega-
nie podstawowych zasad higieny: częste 
mycie rąk, ochrona podczas kichania i 
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i 
nosa przez osoby trzecie przychodzące 
do szkoły lub placówki, regularne czysz-
czenie pomieszczeń. Uczniowie w kla-
sach nie będą musieli nosić maseczek. 
W miarę możliwości zaleca się taką 
organizację pracy i jej koordynację, 
która umożliwi zachowanie dystansu 
między osobami przebywającymi na 
terenie szkoły – czytamy w komunikacie 
opublikowanym przez MEN. 

Zgodnie z zaleceniami resortu, 
dyrektorzy poszczególnych szkół mogą 
wprowadzić wewnętrzne regulaminy 
zawierające dodatkowe procedury bez-
pieczeństwa. Może to być np. obowiązek 
noszenia maseczek przez uczniów na 
szkolnych korytarzach i w szatniach, lub 
obowiązek mierzenia temperatury przy 
wejściu na teren szkoły. – Dobrze, że mini-
sterstwo dało sporą swobodę dyrektorom. 
Szkoły różnią się od siebie chociażby pod 
względem liczebności klas czy wielkości 
sal lekcyjnych. W szkole średniej łatwiej 
będzie wprowadzić procedury sanitarne 
niż w podstawówce. Nie da się wszędzie 
wprowadzić jednakowych zasad. Z dru-
giej jednak strony znaczna część zaleceń 
jest niemożliwa do zrealizowania w jakiej-
kolwiek szkole. Dzieci z klas 1-3 nie da się 
upilnować, aby nie dotykały rękami ust 
czy oczu. W przepełnionych szkołach 
zachowanie dystansu społecznego jest 
niemożliwe i wszyscy doskonale o tym 
wiedzą – wskazuje Lesław Ordon.  

Co będzie, gdy ktoś 
zachoruje?
W sytuacji zagrożenia epidemiologicz-
nego, czyli np. gdy jeden z uczniów 
lub pracowników szkoły zachoruje na 
COVID-19 dyrektor szkoły w oparciu 
o opinię powiatowego sanepidu będzie 
mógł częściowo lub w całości zawiesić 
stacjonarną pracę placówki. Decyzja w tej 
sprawie będzie wymagała również zgody 
organu prowadzącego szkołę. 

Poza całkowitym przejściem na lekcje 
zdalne ministerstwo przewidziało rów-

nież mieszany (hybrydowy) tryb nauki. 
Może on polegać zarówno na prowa-
dzeniu zajęć z wybranych przedmiotów 
przez internet, jak i prowadzeniu lekcji 
w trybie tradycyjnym dla połowy klasy 
oraz za pośrednictwem internetu dla dru-
giej połowy uczniów. 

Wiele pytań bez odpowiedzi
Jak wskazuje Lesław Ordon, procedury 
w przypadku stwierdzenia zakażenia w 
szkole oraz organizacja zdalnego naucza-
nia wciąż budzą wiele wątpliwości.  
– Nie wiadomo np., czy w takiej szkole 
nauczyciele i uczniowie będą poddawani 
badaniom przesiewowym. Nie wiemy 
też, jak w praktyce ma wyglądać hybry-
dowy tryb pracy. Nie da się przecież w 
tym samym czasie prowadzić normalnej 
lekcji w klasie dla części uczniów i lekcji 
zdalnej dla pozostałych. Takich niejasno-
ści jest znacznie więcej – tłumaczy szef 
oświatowej „Solidarności” w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim. 

Ponadto w jego ocenie znaczna część 
dzieci wciąż nie ma odpowiednich 
warunków do uczenia się przez internet.  
– W marcu czy kwietniu można było 
usprawiedliwiać tę sytuację, ale mamy już 
wrzesień. Nie można oczekiwać, że ten 
problem rozwiążą samorządy, bo wielu 
gmin nie stać na to, żeby kupić kompu-
tery dla wszystkich dzieci, które tego 
potrzebują oraz odpowiednio doposażyć 
szkoły. Tu niezbędne jest większe zaan-
gażowanie finansowe rządu – zaznacza  
Lesław Ordon. 

Łukasz Karczamrzyk

Foto: freepik.com

W klasie dzieci nie 
będą musiały nosić 

maseczek. O obowiązku 
mierzenia temperatury 

przed wejściem, 
czy stosowaniu 

innych procedur 
bezpieczeństwa 

dyrektor szkoły będzie 
decydował sam. 

1 września polskie 
szkoły mają wrócić do 

stacjonarnego trybu 
pracy. 

Powrót do szkoły, 
czyli nikt nic nie wie
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40 lat temu, 21 sierpnia 1980 
roku w Fabryce Zmecha-
nizowanych Obudów Ścia-

nowych Fazos w Tarnowskich Górach 
wybuchł strajk. – W tamtych czasach 
nie wolno było strajkować. Baliśmy się 
samego słowa „strajk” – wspomina 
Marek Skwarczyński, współorganizator 
akcji w tarnogórskim zakładzie. Był to 
pierwszy robotniczy protest na Górnym 
Śląsku latem w 1980 roku.

Wspomina, że do decyzji o proteście 
załoga dojrzewała od wielu miesięcy. – Dziś 
opowieści o tamtych czasach wydają się 
wielu młodym wręcz nieprawdopodobne. 
Trudno jest im objąć wyobraźnią, jak mogło 
czegoś nie być w sklepach, na półkach, jak 
nie można było czegoś kupić, gdzieś poje-
chać. Ale wielu z nas doskonale pamięta, 
jak trudne to były czasy – opowiada Skwar-
czyński. Pierwsze próby zmienienia swojej 
sytuacji robotnicy fabryki podjęli w maju 

1980 roku. Przekazali dyrekcji postulaty, ale 
spotkali się z lekceważeniem. 21 sierpnia 
pracownicy fabryki zdecydowali się pono-
wić próby rozmów. Dyrektor zakładu znów 
ich zignorował i zlekceważył. To wywołało 
wzburzenie. Kolejne wydziały tej zatrudnia-
jącej 1300 ludzi fabryki zaczęły przerywać 
pracę. – Początkowo nie było zamiaru ogła-
szania strajku. Nawet jak zatrzymaliśmy 
produkcję na poszczególnych wydziałach, 
to nikt nie mówił o strajku. Każdy chciał, 
aby były załatwione sprawy wewnętrzne, 
które przedstawiliśmy dyrekcji . Jednak gdy 
dyrekcja nie odniosła się do postawionych 
postulatów, a władza zaczęła zastraszać 
działaczy, postulaty zakładowe rozsze-
rzone o sprawy ogólnospołeczne i zapadła 
decyzja o ogłoszeniu strajku – wspomina 
Skwarczyński. 

Do negocjacji włączyli się przedsta-
wiciele rządu i władz wojewódzkich partii. 
Przystali na realizację postulatów zakła-

dowych i branżowych, ale o ogólnospo-
łecznych nie chcieli rozmawiać. Pracow-
nicy postanowili kontynuować protest.  
22 sierpnia 1980 roku strony zawarły kom-
promis. Strajk został zawieszony na tydzień. 
W tym czasie władze miały ustosunkować 
się do pozostałych postulatów. W przy-
padku, gdyby do tego nie doszło, strajk 
miał zostać wznowiony 1 września. W okre-
sie zawieszenia strajku załoga wysłała do 
Gdańska swoich przedstawicieli z infor-
macją o sytuacji na Śląsku oraz z rezo-
lucją popierającą żądania strajkujących 
na Wybrzeżu, szczególnie ten mówiący o 
utworzeniu Wolnych Związków Zawodo-
wych, co zostało w Stoczni odebrane z 
entuzjazmem. Ostatecznie do wznowienia 
protestu nie doszło. Załoga Fazosu uznała, 
że zawarcie porozumień rządu z robotni-
kami w Gdańsku i w Szczecinie oznacza 
spełnienie ich żądań. 

JM

T o 40-lecie to przede wszyst-
kim wyraz szacunku dla 
tych wszystkich bezimien-
nych, bo tych wszystkich 
działaczy z pierwszych 

stron gazet, z pierwszych półek, wszy-
scy znamy, ale bez tych wszystkich bezi-
miennych nie byłoby wolnej Polski i nie 
byłoby „Solidarności” – podkreślił szef 
związku.

W opinii historyków, strajk, który 
wybuchł w Fazosie 21 sierpnia 1980 
roku, miał przełomowe znaczenie dla 
rozwoju wydarzeń Sierpnia 1980 roku w 
całym ówczesnym województwie kato-

wickim. To od tego strajku rozpoczęła się 
fala protestów w całym regionie, m.in.  
w jastrzębskich kopalniach i w Hucie 
Katowice. Po protestach na Wybrzeżu 
oraz na Górnym Śląsku podpisane zostały 
tzw. porozumienia sierpniowe i powstał  
NSZZ „Solidarność”. 

P r z ewo d n ic z ąc y  p ow ied z ia ł , 
że postulaty sprzed 40. lat to testa-
ment, którego depozytariuszem jest  
NSZZ „Solidarność”. – Dzisiaj każdy w 
naszym kraju, kto czuje i realizuje te ide-
ały „Solidarności” w dniu codziennym, 
może się na nie powoływać, bo to jest dla 
nas, dla „Solidarności”, święta rzecz. Ale 

kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy 
zdradzili „Solidarność”, a dzisiaj mówią 
nam, członkom „Solidarności”, że 
myśmy ją sobie przywłaszczyli – mówił.  
– Myśmy przez 40 lat dbali o historię 
„Solidarności” i nadal będziemy dbać  
– zapewnił Duda.

W swoim wystąpieniu szef związku 
zaznaczył, że pierwotne plany obcho-
dów przypadających w tym roku 40. 
urodzin NSZZ „Solidarność”, zmieniła 
pandemia koronawirusa. – Przecież to 
radosne święto, ale uznaliśmy, że w tej 
trudnej sytuacji nie czas świętować, 
gdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji 

będą nasze zakłady pracy, gdy umie-
rają ludzie w Polsce i na całym świecie  
– powiedział przewodniczący.

 W skromnych uroczystościach  
w Tarnowskich Górach obok przedsta-
wicieli NSZZ „Solidarność” uczestni-
czyli też przedstawiciele tarnogórskich 
władz samorządowych i parlamenta-
rzyści. Najpierw w kościele pw. św. Pio-
tra i Pawła uczestniczyli we mszy św. 
w intencji członków i sympatyków „S”,  
a następnie złożyli też kwiaty pod tabli-
cami upamiętniającymi wydarzenia 
sprzed 40. lat.

oprac. NY

Dziękuję wszystkim tym bezimiennym bohaterom za to, że mieliście odwagę w 1980 roku stanąć 
na czele strajków, nie bać się, później ponosić tego konsekwencje – mówił w piątek 21 sierpnia podczas 
uroczystości 40. rocznicy strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos 
w Tarnowskich Górach Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Krok ku 
„Solidarności”  
– 40. rocznica 

strajku  
w Fazosie

Podziękowanie  
dla bezimiennych
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U rodziny „Solidarności” 
na Śląsku i w Zagłębiu 
miały być niezwykle 
huczne. W głównym 
punkcie obchodów 

– wielkim koncercie na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie z udziałem 
gwiazd z Polski i zagranicy miało 
uczestniczyć 50 tys. osób. – Te plany 
pokrzyżowała epidemia. Musieli-
śmy podjąć decyzję o odwołaniu 
koncertu oraz wielu innych wyda-
rzeń, które miały być częścią roczni-
cowych obchodów – mówi Dariusz 
Gierek wiceprzewodniczący śląsko- 
dąbrowskiej „Solidarności”. 

Centra lne uroczystości  w 
regionie odbędą się 3 września w 
rocznicę podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego. O godz. 8.00 dele-
gacje prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność”, Krajowej Sekcji Górnic-
twa Węgla Kamiennego „S” i „Soli-
darności” z kopalni Zofiówka złożą 
kwiaty pod pomnikiem Porozu-
mienia Jastrzębskiego mieszczącym 
się na placu im. Tadeusza Jedynaka 
w Jastrzębiu-Zdroju. 

O godzinie 10.00 w Archikate-
drze Chrystusa Króla w Katowi-
cach odprawiona zostanie uroczy-

sta, koncelebrowana msza święta 
pod przewodnictwem metropolity 
katowickiego abp. Wiktora Skworca 
z udziałem m.in. sygnatariuszy 
Porozumienia Jastrzębskiego i Poro-
zumienia Katowickiego.

Następnie uczestnicy obchodów 
przejadą do Zabrza, gdzie o godz. 
12.30 w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej „Pogoń” rozpocznie się uroczy-
sta Nadzwyczajna Sesja Walnego 
Zebrania Delegatów Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Na jubileuszowe obrady zostali 
zaproszeni wszyscy członkowie 
Zarządu Regionu począwszy od 
1980 roku. – Nie ma znaczenia, czy 
któraś z tych osób jest dziś nadal 
blisko naszego związku, czy też 
wybrała inną drogę. W tym dniu 
chcemy być razem, tak jak razem 
byliśmy 40 lat temu – mówi Domi-
nik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”. 

Na uroczystą sesję WZD zostali 
również zaproszeni przedstawiciele 
władz państwowych i samorządo-
wych. Zaproszenia otrzymali m.in. 
prezydent Andrzej Duda, premier 
Mateusz Morawiecki oraz szefowie 
wszystkich klubów zasiadających w 
Sejmie. – Rocznica narodzin „Soli-
darności” powinna być tym co łączy, 
a nie dzieli. U nas w śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” zawsze wyzna-
waliśmy tę zasadę. Na co dzień 
możemy się różnić, różnie rozkła-
dają się nasze sympatie polityczne, 
ale nikogo nie dyskryminujemy za 
to, że głosuje na partię X czy Y – pod-
kreśla Dominik Kolorz. 

Podczas uroczystej sesji Wal-
nego Zebrania Delegatów, obok 
wystąpień zaproszonych gości 
odbędzie się również premierowa 
projekcja filmu pt. 40 lat śląsko-dą-
browskiej „Solidarności”. 

Łukasz Karczmarzyk

Regionalne obchody  
40. rocznicy powstania 

„Solidarności” 

Program regionalnych obchodów 
40-lecia NSZZ „Solidarność”
3 września, Katowice i Zabrze

godz. 10.00 – uroczysta msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca,  
z udziałem sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego  
i Porozumienia Katowickiego. Msza zostanie odprawiona  
w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

godz. 12.30 – uroczysta Nadzwyczajna Sesja Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”  
z udziałem wszystkich członków Zarządu Regionu począwszy  
od 1980 roku.  Sesja odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
„Pogoń” w Zabrzu, ul. Wolności 406.

Foto: IPN o/Katow
ice

28 sierpnia spod Pomnika 
Porozumienia Jastrzęb-
skiego w Jastrzębiu-Zdroju 

wyruszy Śląski Gwiaździsty Rajd 
Rowerowy. Impreza jest organizo-
wana z okazji 40. rocznicy powsta-
nia Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”.

Na starcie rajdu pojawi się 10 uczest-
ników. Będą to weterani „Solidarności” z 
kopalni Zofiówka. Impreza potrwa od 28 do 
30 sierpnia. – Codziennie, przez te trzy dni 
każdy z uczestników rajdu będzie pokony-
wał wybraną trasę liczącą co najmniej 40 
km, ze startem i metą pod Pomnikiem Poro-
zumienia Jastrzębskiego – informuje Henryk 
Klawikowski z Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarność”, organizator 
imprezy. – Ze względu na epidemię COVID-
19 będziemy jechać samotnie lub w zespo-
łach dwuosobowych – dodaje.

Rajd rowerowy organizowany przez 
weteranów „Solidarności” z kopalni 
Zofiówka już na stałe wpisał się w kalen-
darium obchodów rocznicy podpisania 
porozumień sierpniowych. W tym roku 
w związku z zagrożeniem epidemicznym 
impreza ma znacznie skromniejszy wymiar 
niż w poprzednich latach. W 2015 roku, z 
okazji 35. urodzin „S” związkowcy zaliczyli 
trasę od Świnoujścia do Krynicy Morskiej, 
pokonując każdego dnia ponad 100 km.

AK

Rajd rowerowy 
w Jastrzębiu

To akcja oddawania krwi, która 
została zainicjowana przez człon-
ków NSZZ „Solidarność” z okazji 40. 

rocznicy podpisania porozumień sierp-
niowych i powstania związku. Organi-
zatorem przedsięwzięcia jest Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”. 

Chętni do wzięcia udziału w akcji będą 
mogli oddawać krew w Katowicach, 
Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i 
Sosnowcu. – Inicjatywa cieszy się dużym 
zainteresowaniem, swój udział już zade-
klarowało ponad 200 osób – mówi Marcin 
Kulig, szef „S” w Zakładzie Karnym w Jastrzę-
biu-Zdroju i jeden z pomysłodawców zbiórki 
krwi. – Wspólnie z kolegami ze związku 
doszliśmy do wniosku, że pomagając 
szpitalom w tym trudnym okresie epidemii 
koronawirusa, najlepiej uczcimy okrągłą 
rocznicę powstania „Solidarności” – dodaje.

Akcja rozpocznie się 31 sierpnia. Od godz. 
9.00 do godz. 15.00 członkowie i sympa-
tycy związku będą mogli oddawać krew w 
głównej siedzibie „Solidarności” w Katowi-
cach. Tego samego dnia można też będzie 
oddać krew w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Jastrzębiu-Zdroju w godzinach od 8.00 do 
14.00. Z kolei 4 września członkowie „Soli-
darności” odwiedzą Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Racibo-
rzu, terenowy oddział RCKiK w Rybniku oraz 
Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu.

AGA

40 litrów krwi 
na 40-lecie

Regionalne obchody 
40. rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” 
będą miały znacznie 
skromniejszy wymiar, niż 
pierwotnie planowano. 
Z uwagi na epidemię 
COVID-19 większość 
rocznicowych imprez 
i uroczystości musiała 
zostać odwołana.
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6 EKOLOGIA I ROZWÓJ
Foto: JSW

 Koks SA

Czysta i tania energia 
z gazu koksowniczego

P rojekt zostanie zrealizo-
wany przy pomocy finan-
sowej Wojewódzk iego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach, który udzielił spółce  
JSW Koks SA, właścicielowi Koksowni 
Radlin, pożyczki wynoszącej przeszło 
34 mln zł.

– To proekologiczna inwestycja, 
dzięki której niezagospodarowany gaz 
koksowniczy zostanie wykorzystany do 
produkcji energii elektrycznej, ciepła i 
wody, zasilającej mieszkańców Radlina 

– powiedział Tomasz Bednarek, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach 12 sierpnia podczas podpisywania 
umowy w tej sprawie z przedstawicielami 
zarządu JSW Koks SA.

Blok energetyczny będzie wytwarzał 
energię elektryczną i cieplną w jednym 
procesie technologicznym, czyli w koge-
neracji. Paliwem stanie się gaz koksow-
niczy, czyli produkt uboczny produkcji 
koksu, który w tej chwili nie jest zago-
spodarowany. Powstająca w procesie 
kogeneracji energia będzie wykorzysty-

wana na potrzeby własne firmy oraz trafi 
do odbiorców zewnętrznych, m.in. do 
mieszkańców miasta.

Jedną z największym zalet kogenera-
cji energii oprócz efektywnego zużycia 
paliwa jest ograniczenie emisji szkodli-
wych substancji do atmosfery. – Dzięki 
zaawansowanym technicznie rozwią-
zaniom proekologicznym, mieszkańcy 
Radlina zyskają czyste powietrze – dodał 
Tomasz Bednarek.

Wśród celów inwestycji zarząd  
JSW Koks SA wymienia m.in. uniezależ-
nienie Koksowni Radlin od dostawców 

zewnętrznych oraz gwarancję stabilnych 
miejsc pracy.

Budowa kogeneracyjnego bloku ener-
getycznego została ujęta w Programie dla 
Śląska. Będzie to jedna z najnowocześniej-
szych tego typu jednostek w Polsce, speł-
niająca wymagania UE dotyczące dużych 
obiektów energetycznego spalania.

Spółka JSW Koks SA jest największym 
odbiorcą węgla koksowego z kopalń 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W skład 
firmy wchodzą koksownie: Dębieńsko, 
Radlin, Jadwiga i Przyjaźń.

Agnieszka Konieczny

Proekologiczne 
inwestycje 

w Zabrzu

Ponad 4 mln zł ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach trafi do 
gminy Zabrze na realizację kolej-
nego etapu Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji (PONE) dla budyn-
ków jednorodzinnych. 12 sierpnia 
umowę w tej sprawie podpisali pre-
zes WFOŚiGW w Katowicach oraz 
prezydent Zabrza.

Za pośrednictwem zabrzań-
skiego magistratu środki na pro-
ekologiczne inwestycje przekazane 

zostaną mieszkańcom miasta.  
– W ponad 200 budynkach zlikwido-
wane zostaną stare nieefektywne 
źródła ciepła. Powstaną instalacje 
fotowoltaiczne i solarne, a część 
budynków przejdzie termomoder-
nizację – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Łącznie w ramach kolejnego 
etapu PONE w Zabrzu planowanych 
jest 460 inwestycji, m.in. moderniza-
cja 210 źródeł ciepła i docieplenie 
ścian 45 budynków i docieplenie 
dachów 40 budynków. 

Podczas spotkania podpisano 
także umowę dotyczącą przystąpienia 
Zabrza do rządowego Programu Czyste 
Powietrze. To oznacza, że mieszkańcy 
tego miasta bezpośrednio w UM będą 
mogli składać wnioski o dofinansowa-
nie inwestycji objętych programem.

Zabrze jest 40-tą gminą, która 
przystąpiła do Czystego Powietrza. 
Do tej pory w WFOŚiGW w Katowi-
cach zabrzanie złożyli 129 wniosków 
na łączną kwotę dofinansowania 
wynoszącą przeszło 1,2 mln zł.

AK

Na terenie Koksowni 
Radlin trwa 
budowa jednego z 
najnowocześniejszych 
bloków energetycznych 
w Polsce. Inwestycja 
stanowi część planu 
modernizacyjnego 
koksowni.
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W PGE 
Ekoserwis  

nie ma miejsca 
na dialog 

społeczny?

Rozpoczęcie rozmów na temat 
wprowadzenia w firmie zakłado-
wego układu zbiorowego pracy 

i rzetelne wykonanie pokontrolnych 
nakazów Państwowej Inspekcji Pracy  
– takie postulaty od wielu miesięcy przed-
stawia zarządowi spółki PGE Ekoserwis  
w Rybniku zakładowa „Solidarność”.

O rozpoczęcie negocjacji dotyczących 
ZUZP związkowcy zabiegają od początku 
tego roku. Przygotowali nawet własny 
projekt dokumentu i 30 lipca przekazali 
go pracodawcy, prosząc równocześnie 
o wyznaczenie terminu spotkania. Jed-
nak odpowiedzi do tej pory nie otrzymali.  
– Z jednej strony pracodawca ustnie nas 
zapewnia, że chce rozmawiać o ZUZP,  
z drugiej odwleka spotkanie. Takie postę-

powanie łamie zasady dialogu społecz-
nego i jest niezgodne z Kodeksem Etyki 
Grupy PGE – mówi Marek Koleczko, prze-
wodniczący „S” w spółce.

PGE Ekoserwis powstał w wyniku połą-
czenia różnych firm, w których funkcjo-
nowały odmienne systemy pracy i regu-
laminy wynagradzania. – Do tej pory nie 
udało się uporządkować tych kwestii. 
Dochodzi do sytuacji, w których osoby 
wykonujące podobną pracę mają różne 
stawki zaszeregowania. Potrzebny jest 
układ zbiorowy pracy, w którym te kwestie 
zostaną wreszcie uregulowane – wyja-
śnia szef zakładowej „S”. 

Związek zarzuca też pracodawcy 
nierzetelne wykonywanie nakazów 
pokontrolnych PIP. Chodzi o ustalenie 

rzeczywistych zagrożeń związanych  
z pracą w warunkach szkodliwych. Batalia  
o to trwa już kilka lat. 

Do końca 2017 roku firma wchodziła  
w skład francuskiego koncernu EDF. Potem 
została przejęta przez kontrolowaną przez 
Skarb Państwa PGE. – Spodziewaliśmy się, 
że w firmie należącej do Skarbu Państwa 
będą obowiązywały wysokie standardy w 
relacjach pracodawca – przedstawiciele 
pracowników. Tymczasem spotyka nas 
wielkie rozczarowanie – mówi przewod-
niczący zakładowej „S”.

PGE Ekoserwis posiada oddziały  
w Rybniku, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i 
Gdańsku. W rybnickim oddziale zatrud-
nionych jest ok. 200 pracowników.

Aga

Podwyżki wynagrodzeń, 
ochrona miejsc pracy 

podczas epidemii 
COVID-19 i poprawa 

dialogu z pracodawcą 
– to najważniejsze 

tegoroczne osiągnięcia 
„Solidarności” z  fabryki 

Tenneco Automotive 
Eastern Europe w 

Gliwicach. W ciągu 
ostatnich kilku miesięcy 

do związku zapisało się 
ponad 100 osób. 

L udzie przychodzą do nas, 
bo widzą, że jesteśmy sku-
teczni – mówi Mariusz 
Kruków, przewodniczący 
zakładowej „Solidarności”. 

Organizacja związkowa powstała w gli-
wickiej fabryce pod koniec 2018 roku, ale 
Mariusz Kruków kieruje nią dopiero od 
listopada zeszłego roku. Jedną z pierw-
szych decyzji nowego przewodniczącego 
było rozpoczęcie negocjacji płacowych 
z pracodawcą. W marcu, tuż przed epi-
demią COVID-19, udało się zawrzeć 
porozumienie w sprawie podwyżek. 
Dotyczyło ono pracowników wynagra-
dzanych „godzinowo”, którzy stanowią 
zdecydowaną większość załogi firmy. 
Związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że 
podwyżki będą miały charakter uzna-
niowy i zostaną uzależnione od kwali-
fikacji oraz od oceny pracy poszczegól-
nych osób. Mariusz Kruków podkreśla, 
że podwyżka mogła wynieść do 12 proc. 
stawki godzinowej. Jeden z zapisów poro-
zumienia dotyczył także podniesienia 
najniższej stawki godzinowej z 17 zł do 
18,80 zł brutto dla pracowników produk-

cyjnych oraz z 19 zł na 20,50 zł brutto dla 
pracowników logistyki. 

Jak podkreśla przewodniczący, 
kolejnym sukcesem związku jest 
ochrona pracowników przed zwol-
nieniami po spowolnieniu produkcji 
wynikającym z epidemii COVID-19.  
W kwietniu w fabryce wprowadzono 
postojowe, na które skierowano większość 
pracowników. – Podpisaliśmy z praco-
dawcą porozumienie, dzięki któremu za 
czas postoju ludzie otrzymali pełne wyna-
grodzenie – mówi Kruków. Z kolei w maju 
w fabryce zaczęło obowiązywać porozu-
mienie podpisane przez związek z przed-
stawicielami zarządu firmy w ramach rzą-
dowej tarczy antykryzysowej. Zakładało 
ono obniżenie wymiaru czasu pracy o 20 
proc., proporcjonalną redukcję wynagro-
dzeń oraz gwarancję utrzymania miejsc 
pracy przez 6 miesięcy, czyli do końca 
października. – 1 sierpnia wszyscy wrócili 
do pracy. To, że nikt nie został zwolniony, 
przekonało część osób do związku. Pra-
cownicy zwracają też uwagę na inne rze-
czy, które robimy. W ostatnim czasie udało 
nam się pomóc kilku osobom w wyne-

gocjowaniu indywidualnych podwyżek.  
Dla innych ważne są bonusy, na które 
mogą liczyć członkowie „Solidarności”, 
takie jak zniżki na paliwo czy na bilety 
do Energylandii. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się też porady prawne, których 
udzielają związkowi prawnicy – dodaje. 

Związkowcy wypracowali też zasady 
dialogu z pracodawcą. – Uzgodniliśmy, 
że będziemy się spotykać co dwa tygo-
dnie i rozmawiać o sytuacji zakładu oraz  
o problemach zgłaszanych „S” przez pra-
cowników – mówi przewodniczący „Soli-
darności” w fabryce. W dalszym ciągu 
jednym z najważniejszych tematów poru-
szanych podczas tych spotkań jest ochrona 
miejsc pracy, ale związkowcy przedstawili 
też kolejne postulaty. Dotyczą one m.in. 
wprowadzenia nowych zasad nagradzania 
pracowników i podwyższenia nagród jubi-
leuszowych, które stoją w miejscu od 20 lat.

 W fabryce Tenneco Automotive 
Eastern Europe w Gliwicach zatrudnio-
nych jest ok. 1300 osób. Zakład produ-
kuje amortyzatory do różnych marek 
samochodów. 

 Agnieszka Konieczny

Foto: TŚD
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Jaka jest różnica między wczasami w 
górach a wczasami nad morzem?
W górach ceny są wysokie, a nad 

morzem – słone.
  

Kto to jest mąż?
To jest zastępca kochanka 
do spraw gospodarczych.

  

Mąż i żona jadą przez wieś 
samochodem. Nie odzywają się 
do siebie, bo są świeżo po kłótni. 

Nagle żona spostrzega stadko świń 
i pyta pogardliwie męża:

– Twoja rodzina?
– Tak, teściowie! 

  

Pewna kobieta kupiła 
sobie w aptece podpaski. 

Chwilę po wyjściu zauważyła jednak, 
że opakowanie jest podobne lecz 
podpaski inne niż te, które zawsze 

stosuje. Wraca do apteki:
– Czy może mi pan wymienić?

Młody farmaceuta zaczerwieniony 
po uszy odpowiada:

– Pani wybaczy, ale nigdy 
tego jeszcze nie robiłem!

  

Turysta odwiedził restaurację 
w Madrycie, spośród dań wybrał 

potrawę o nazwie „Jaja a’la corrida”.
Danie było naprawdę duże i pyszne, 

a cena przystępna. Powtarzał tak kilka 
dni, aż pewnego razu, porcja, 

którą dostał była bardzo mała. 
Zjadł i po obiedzie mówi do kelnera:

– Dlaczego dzisiejsza porcja była 
taka malutka?!

Kelner odpowiedział:
– No cóż, nie zawsze torreador 

wygrywa...

 Humor:

Gdy posłowie ponad poli-
tycznymi podziałami 
rozpoczęli realizację 

chytrego planu podniesienia swoich 
uposażeń, Gospodzki od razu pobiegł 
do sklepu po popcorn, a Podróżny po 
napoje gazowane. I się sprawdziło. 
Film o samozaoraniu się opozycji, 
która ręka w rękę z rządząca koalicją 
sięga bezczelnie do kieszeni podatni-
ków w momencie covidowego kry-
zysu był naprawdę wciągający. Nie 
tylko okazało się, że wszystko to, 
co sobie myślicie o tzw. klasie poli-
tycznej jest prawdą, ale nawet to, co 
wydawałoby się zbyt jawną bezczel-
nością udało się aktorom owej tragi-
farsy zrealizować. 

Opozycjoniści uznali, że 
po tym wszystkim udało 
im się jakieś resztki twarzy 

zachować, więc postanowili coś z tym 
zrobić. Jak doniosły internety, tuzy 
z Koalicji Obywatelskiej planują w 
pierwszej dekadzie września zorga-
nizować posiedzenie, na którym będą 
debatować nad kryzysem wizerunko-
wym, w jaki się wpakowali tą próbą 
skoku na kasę. Posiedzenie ma się 
odbyć w luksusowym, czterogwiazd-
kowym hotelu w Lidzbarku Warmiń-
skim. Bieda aż piszczy. Ze śmiechu.
 

Propagandyści przeszarżo-
wali. Powszechnie wdra-
żana zasada speców od 

robienia ludziom wody z mózgu, czyli 
tłuczenie codziennie milionów gwoź-
dzi w miliony desek, powoduje, że 
ludzie już nie wytrzymują. Covid-19,  

LGBT i ekoszajba – tego już nie da 
się słuchać i oglądać. We Wrocławiu 
pewien zmęczony tym wszystkim 
obywatel zdemolował ustawione w 
pobliżu kościoła stoisko, na którym 
jedna z organizacji zachęcała ludzi do 
zmiany kotłów grzewczych na eko-
logiczne pod hasłem „Zmień piec”. 
Podobno agresor błędnie odczytał 
hasło. Wydawało mu się, że widnieje 
tam napis”Zmień płeć”. Nawet jeśli 
to była pomyłka, to my się chłopu nie 
dziwimy. Też mamy nieodparte wra-
żenie, że wojujący ateizm, tęczowa 
propaganda i ekoterroryzm to cho-
roby współistniejące.

Tymczasem we Włoszech 
federacja rybaków zaalar-
mowała, że podczas poło-

wów ich sieci coraz częściej wypeł-
niają zużyte maseczki i jednorazowe 
rękawiczki ochronne. Znamy bardzo 
dobrze tok myślenia ekoterrorystów 
i nie zdziwimy się, gdy wkrótce 
rozpoczną kampanię zakazu łowie-

nia ryb, bo rybackie sieci zagrażają 
morskiej populacji ekologicznych 
rękawiczek i równie ekologicznych 
maseczek.

Światowe internety podały, 
że Greta Thunberg na Twit-
terze poinformowała, że po 

rocznej przerwie wraca do szkoły w 
Sztokholmie. Nie może być? Na kata-
maranie? 

W tym tygodniu nie 
piszemy o powrocie 
polskich dzieci do szkół, 

bo to, co się tu wyprawia to już nawet 
nie jest śmieszne. Nie piszemy też o 
tym, że niemiecka minister rolnictwa 
chce wprowadzić ustawowy obowią-
zek wyprowadzania psów na spacer 
co najmniej dwa razy dziennie. Cie-
kawi nas tylko, co z kotami? Brak 
wzmianki o obowiązku spacerów 
tych domowych futrzaków wygląda 
nam na dyskryminację.

Podróżny&Gospodzki

Foto: dem
otyw
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