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Stanowisko Rady Krajowej 
Sekcji Handlu NSZZ „Solidar-
ność” wysłane 2 czerwca do 
premiera to reakcja na pogłę-
biający się problem omijania 

ograniczeń w niedzielnym handlu przez 
kolejne sieci handlowe. Umożliwia to zapis 
w ustawie zezwalający na handel w nie-
dziele placówkom pocztowym. – Kolejne 
sieci handlowe wprowadzają w swoich 
placówkach usługę odbioru i nadawa-
nia paczek, co pozwala im udawać, że 
są placówkami pocztowymi i prowadzić 
handel w niedziele. Takie postępowanie 
stanowi jawną kpinę z prawa obowiązu-

jącego w naszym kraju i z ustawodawcy, 
który to prawo ustanowił – czytamy  
w wystąpieniu skierowanym do premiera 
Mateusza Morawieckiego.

Jak wskazuje Alfred Bujara, szef han-
dlowej „Solidarności”, feralnego zapisu o 
placówkach pocztowych nie było w oby-
watelskim projekcie ustawy o ogranicze-
niu handlu w niedziele przygotowanym 
przez „S”. – To zostało wprowadzone pod-
czas prac parlamentarnych nad ustawą. 
Od początku ostrzegaliśmy, że to jest 
furtka do obchodzenia przepisów i nie-
stety mieliśmy rację. Dlatego teraz chcemy, 
żeby rządzący jak najszybciej naprawili to, 

co wcześniej sami zepsuli – mówi prze-
wodniczący handlowej „S”.

Zapis w ustawie dotyczący usług 
pocztowych od dawna wykorzystuje sieć 
Żabka. W ostatnim czasie status placówki 
pocztowej zyskała również sieć Kaufland, 
choć na razie nie podjęła ona decyzji o 
otwarciu swoich sklepów w niedziele. Nie-
dawno część supermarketów otworzyła w 
niehandlowe niedziele sieć Polomarket. 
Zyskała ona taką możliwość dzięki pod-
pisaniu ze spółką Ruch umowy dotyczą-
cej obsługi paczek. Co warte podkreślenia, 
Ruch należy do Orlenu, czyli koncernu 
kontrolowanego przez Skarb Państwa.

W ocenie handlowej „Solidarności” 
fakt, że państwowe firmy pomagają 
sieciom handlowym otwierać sklepy w 
niedziele, jest bulwersujący. – Jak mamy 
oczekiwać od zagranicznych sieci prze-
strzegania jakichkolwiek standardów, 
skoro państwowe firmy określane mia-
nem „narodowych czempionów” tego 
nie robią? – pyta Alfred Bujara. – Im dłu-
żej rządzący będą tę sytuację tolerować, 
tym gorzej. Tu chodzi już nie tylko o 
pracowników handlu, ale też o powagę 
państwa polskiego – wskazuje szef han-
dlowej „Solidarności”.

Łukasz Karczmarzyk

Bujara: To jawna kpina z prawa
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Z a nami kolejny mecz otwar-
cia, po którym od razu gramy 
już tylko dwa mecze o honor. 
Meczu o wszystko nie będzie. 
O to będą grać już inni. Choć 

– jak każdy Polak – lepiej niż na piłce 
nożnej znam się tylko na polityce, nie 
będę mądrzył się o przyczynach bla-
mażu naszych kopaczy. Nie chce mi się. 
Mecz obejrzałem, ale jakby z obowiązku. 
Atmosfera wielkiego piłkarskiego święta, 
jak mawiają zmanierowani komentatorzy 
sportowi, nie udzieliła mi się w najmniej-
szym stopniu. I chyba nie jestem w tym 
odosobniony. 

Na ulicach nie widać samochodów z 
biało-czerwonymi chorągiewkami. Flagi 
wywieszonej na balkonie też ze świecą 
szukać. Nawet kampanii reklamowych 
nawiązujących do Euro jest znacznie mniej 
niż drzewiej bywało. Może to zmęczenie 
pandemią, może zawinił durny pomysł, aby 
mecze rozrzucić po całym kontynencie,  
a może po prostu wszyscy wiedzieli, że znów 
będzie jak zwykle, czyli 3 mecze i wakacje. 
Znów powtórzy się ten sam scenariusz,  

a nie ma nic nudniejszego niż powtarzal-
ność. Ta reguła działa nie tylko w sporcie. 

Przed kwartałem pisałem w niniej-
szej rubryce o decyzji 
Rady Języka Polskiego, 
która orzekła, że słowa 
„murzyn” nie powinno 
się używać w szkole, 
mediach i administra-
cji. Przestrzegałem, że 
to dopiero początek 
ofensywy idiotycznej 
językowej polit-po-
prawności. Pół żartem, 
pół serio napisałem 
też, że jedną z pierw-
szych ofiar będzie wier-
szyk „Murzynek Bambo” 
Juliana Tuwima. Oka-
zuje się, że była to 
słuszna prognoza. 

Pracownicy jed-
nego z przedszkoli w Kępnie z okazji dnia 
dziecka urządzili swoim podopiecznym 
przedstawienie, którego motywem 
przewodnim był rzeczony wierszyk.  

Nagranie występu trafiło do sieci i rozpę-
tała się burza. Portal gazeta.pl poświęcił 
przedstawieniu sążnisty, pełen świętego 

oburzenia artykuł, 
którego autor określił 
„Murzynka Bambo” 
mianem „manifestu 
polskiego rasizmu.  
Nie podejmę się 
streszczenia owego 
tekstu. Zacytuję jedy-
nie jego fragment:  
Afryka i jej mieszkańcy 
w utworze adreso-
wanym dla najmłod-
szych zredukowani 
zostali do dwóch prze-
strzeni: szkoły (narzę-
dzia cywilizowania i 
europeizacji), domu 
(tradycyjnej wioski) z 
drzewem stanowią-

cym naturalny azyl Bambo oraz miejscem 
kąpieli (w interpretacji psychoanalitycznej 
będącej przestrzenią oczyszczenia oraz 
ponownych narodzin dla nowej cywilizacji; 

strach, „że się wybieli”, oznaczać ma nega-
cję wartości europejskich oraz dążenie do 
autentyzmu i zachowania tradycyjnych 
wartości afrykańskich). 

Naprawdę ciężko powiedzieć, co dzieje 
się w głowie autora powyższego artykułu 
oraz ludzi, przez których ręce i oczy prze-
szedł on przed publikacją. Wiadomo za 
to, że jeszcze kilka lat temu nikt tego typu 
wynurzeń by nie opublikował, bo zostałby 
zwyczajnie zabity śmiechem. Dziś nazy-
wanie wierszyka dla dzieci manifestem 
rasizmu nikogo już nie dziwi, ani nawet 
nie śmieszy. Podobne mądrości publi-
kowane są niemal codziennie, a trudno 
śmiać się w kółko z tego samego. Zamiast 
jakichkolwiek emocji wywołują co naj-
wyżej wzruszenie ramionami. Nie ma nic 
nudniejszego niż powtarzalność.

Walec politycznej poprawności jedzie 
spokojnie dalej, nieniepokojony przez 
nikogo. Nie wiadomo kogo i co rozjedzie 
za kolejny kwartał. Tym razem nie będę 
bawił się w przewidywania, bo znów może 
się okazać, że miałem rację. 

Trzeci z Czwartą:)

Dziś nazywanie 
wierszyka dla dzieci 
manifestem rasizmu 

nikogo już nie 
dziwi, ani nawet  

nie śmieszy. 

Chodzi o to zwłaszcza...

Nie ma nic nudniejszego niż powtarzalność

Handlowa „Solidarność” 
zaapelowała do 

premiera o  jak 
najszybsze uszczelnienie 

ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele.  

Związkowcy wskazują,  
że kolejne sieci handlowe 

zaczynają obchodzić 
przepisy i ustawa 

niebawem stanie się 
martwym prawem.



www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc 3ENERGETYKA I GÓRNICTWO

Foto: „Solidarność” ZG
 Sobieski/D

ariusz Piechow
icz

Pracownicy sektora 
paliwowo-energetycznego 
protestowali w Warszawie

W 
proteście związkow-
ców z sektora paliwo-
wo-energetycznego 
wsparli pracownicy 
innych branż, m.in. 

z hutnictwa, motoryzacji, czy handlu.  
Z Górnego Śląska do Warszawy pojechała 
też licząca ok. 1000 osób grupa górników. 
Kulminacyjnym punktem akcji była 
demonstracja przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów. – Protestujemy prze-
ciwko permanentnemu brakowi dialogu 
społecznego w całym kraju, a dziś szcze-
gólnie w sektorze paliwowo-energetycz-
nym. Boimy się o nasze miejsca pracy. 
O to co, przyniesie niesprawiedliwa 
transformacja polskiej energetyki, bo  
o sprawiedliwej transformacji nie może 
tu być mowy – powiedział przez KPRM 
Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajo-
wego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarność”. Dodał, że w grupach 
energetycznych takich, jak PGE i Tauron 
dochodzi nagminnie do łamania praw 
pracowniczych i związkowych.

Jarosław Grzesik podkreślił, że decy-
zje rządzących dotyczące sektora paliwo-
wo-energetycznego zagrażają też bezpie-
czeństwu i niezależności energetycznej 

naszego kraju. – Rządzący postanowili 
zlikwidować polską energetykę opartą 
o polski węgiel i zastąpić ją rosyjskim 
gazem kupowanym od Niemców. Nie 
godzimy się na to – zaznaczył szef KSGIE.

Delegacja protestujących próbowała 
złożyć w gmachu KPRM petycję skiero-
waną do premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Drzwi do budynku były jednak 
zamknięte. Nikt nie wyszedł też, aby 
odebrać pismo od związkowców. – To jest 
skandal. Nie przypominam sobie takiej 
sytuacji, a byłem tu wiele razy na demon-
stracjach – ocenił Piotr Duda. – Widać, 
gdzie ten rząd ma dialog. Dlatego chyba 
nie jesteśmy tu ostatni raz – podkreślił 
szef NSZZ „Solidarność”.

Wcześniej uczestnicy manifesta-
cji „odwiedzili” na trasie przemarszu 
siedzibę resortu rozwoju pracy i tech-
nologii oraz Ministerstwo Aktywów 
Państwowych, gdzie petycję od przed-
stawicieli związków zawodowych ode-
brali wicepremier i szef MAP Jacek Sasin 
oraz wiceminister Artur Soboń.

Akcja protestacyjna rozpoczęła się 
przed gmachem Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej. Związkowcy 
wezwali KE do natychmiastowej inter-

wencji w celu wstrzymania niekorzyst-
nej dla Polski decyzji Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej 
kopalni Turów. 21 maja TSUE wydał 
orzeczenie nakazujące natychmiastowe 
wstrzymanie wydobycia w tamtejszej 
odkrywce węgla brunatnego.

P iot r  D uda porów nał  sprawę 
kopalni Turów do sytuacji z końca ubie-
głego wieku, gdy w Polsce likwidowano 
przemysł stoczniowy, a w Niemczech 
dotowano z budżetu państwa stocznię 
w Rostoku. – Dzisiaj mamy to samo. 
Dokończenie Nord Stream 2, przyblo-
kowanie Baltic Pipe i nakaz zamknięcia 
kopalni Turów. To sytuacja niedopusz-
czalna. Ostrzegamy Komisję Euro-
pejską: precz od polskiej gospodarki  
i pracowników – mówił przewodni-
czący NSZZ „Solidarność”.

Głównym organizatorem środowej 
manifestacji był Krajowy Sekretariat Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. 
W proteście obok członków „S” uczest-
niczyli jednak również związkowcy  
z innych central: Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych  
i Forum Związków Zawodowych.

Łukasz Karczmarzyk

Rząd zniszczył dialog 
społeczny. Nie będziemy 

tego dłużej tolerować. 
Przyszedł moment, 

żeby powiedzieć: 
„dość” – podkreślił 

9 czerwca szef NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda 

podczas manifestacji 
pracowników 

sektora paliwowo-
energetycznego w 

Warszawie. W proteście 
uczestniczyło kilka 

tysięcy osób.
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Zaostrza się konflikt między „Soli-
darnością” działającą w Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanalizacji 

w Rybniku i pracodawcą. Dotychczasowe 
negocjacje związkowców z przedstawi-
cielami zarządu firmy na temat podwy-
żek płac zakończyły się fiaskiem. Strony 
czekają na rozpoczęcie rozmów z udzia-
łem mediatora.

„Solidarność” walczy o podniesienie 
wynagrodzeń wszystkich pracowników 
spółki o 257 zł brutto z wyrównaniem od 
1 kwietnia tego roku. – To jest wyważony 
postulat. Żeby uzyskać podwyżki w tej 
wysokości trzeba zwiększyć fundusz na 
wynagrodzenia o 5 proc. w porównaniu z 
2020 rokiem, czyli niewiele ponad poziom 
inflacji – mówi Marek Frelich, przewodni-
czący „Solidarności” w spółce.

18 maja „S” wszczęła z pracodawcą 
spór zbiorowy na tle płacowym, który po 
spisaniu protokołu rozbieżności w ramach 

rokowań wszedł w etap mediacji. Ter-
min ich rozpoczęcia nie został jeszcze 
wyznaczony. Oprócz podwyżek związ-
kowcy domagają się wypłaty 100 proc. 
dodatku do wynagrodzenia za pracę 
w soboty, niedziele i święta oraz zmiany 
zasad wyliczenia nagrody z zysku za dany 
rok, które w ocenie „S” nie są sprawiedliwe. 
– Obecnie pracownik, który przebywał na 
zwolnieniu lekarskim np. 10 dni, traci aż 20 
proc. premii. My chcemy, by ta nagroda 
była obniżana proporcjonalnie za każdy 
dzień absencji – wyjaśnia.

Jeden z przedstawionych przez przed-
stawicieli „S” postulatów nawiązuje do 
porozumienia płacowego podpisanego w 
firmie w 2019 roku. Wówczas uzgodniono, 
że wszyscy pracownicy otrzymają od  
1 kwietnia 2020 roku podwyżkę wynoszącą 
2,3 proc. płacy zasadniczej. – Potem oka-
zało się, że część osób dostała 3 proc. 
Poczuliśmy się oszukani, dlatego doma-

gamy wyrównania podwyżek do tego 
poziomu dla pozostałych pracowników 
firmy i jednorazowej nadpłaty tych środ-
ków – dodaje Marek Frelich.

Jak informuje przewodniczący „S”  
w rybnickich wodociągach, podczas 
negocjacji i rokowań pracodawca 
zaproponował wypłatę bonusu waka-
cyjnego w wysokości 1500 zł brutto, ale pod 
warunkiem, że związek odstąpi od swoich 
postulatów i zakończy spór zbiorowy. – Nie 
zgodziliśmy się na takie rozwiązanie, więc 
przekazano pracownikom nieprawdziwą 
informację, z której wynikało, że z naszego 
powodu nie dostaną tej premii. W związku 
z tym przedstawiliśmy postulat wypłaty 
1500 zł netto premii wakacyjnej i 4 czerwca 
wszczęliśmy kolejny spór zbiorowy doty-
czący tego żądania – wyjaśnia.

W rybnickich wodociągach zatrud-
nionych jest ok. 260 osób.

Aga

Konflikt w 
wodociągach 

w Rybniku

J ak informuje Piotr Rajman, prze-
wodniczący Terenowej Sekcji 
Problemowej NSZZ „Solidar-
ność” Miasta Rybnika i Powiatu 
Rybnickiego podwyżka gwa-

rantowana wyniesie 250 zł brutto. Dostaną 
ją wszyscy pracownicy, którzy w ciągu 
ostatnich dwóch lat nie otrzymali podwy-
żek wynikających z podniesienia płacy 
minimalnej. – O rozdysponowaniu pozo-
stałych środków będą decydowali praco-
dawcy w poszczególnych jednostkach, ale 
w uzgodnieniu z przedstawicielami orga-
nizacji związkowych – podkreśla.

Podpisanie porozumienia jest jedno-
znaczne z zakończeniem sporów zbioro-
wych na tle płacowym, które w rybnic-
kich jednostkach samorządowych były 
prowadzone od października 2019 roku. 
O podwyżki upomnieli się pracownicy 
sześciu instytucji, m.in. Zarządu Zieleni 

Miejskiej, Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej i Rybnickich Służb Komunal-
nych, ale przez wiele miesięcy nie udało 
się wypracować żadnego kompromisu z 
pracodawcami. Przełomem okazały się 
dopiero rozmowy prowadzone na pozio-
mie władz miasta i Terenowej Sekcji Pro-
blemowej NSZZ „Solidarność” Miasta 
Rybnika i Powiatu Rybnickiego. – W ciągu 
dwóch miesięcy udało nam się podpisać 
porozumienie. Taki kompromis nie byłby 
możliwy z pracodawcami w poszcze-
gólnych jednostkach, bo ich budżety są 
ustalane przez miasto. Wreszcie władze 
Rybnika zrozumiały, że pracownicy samo-
rządowi naprawdę mało zarabiają i zasłu-
gują na podwyżki – mówi Piotr Rajman.

Zgodnie z zapisami porozumienia 
wzrostem płac objęci zostaną także pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Rybniku. 

Ich wynagrodzenia zasadnicze wzrosną 
od 1 sierpnia tego roku o 500 zł brutto.  
– Taką decyzję podjął prezydent miasta. 
W rybnickim magistracie spór zbiorowy 
nie był prowadzony – mówi przewod-
niczący Terenowej Sekcji Problemowej 
NSZZ „Solidarność” w Rybniku.

Podczas rozmów uzgodniono rów-
nież, że od 1 stycznia przyszłego roku 
wynagrodzenia zasadnicze w instucjach 
podległych samorządowi wzrosną śred-
nio o ok. 300 zł brutto. W 2023 roku pod-
wyżki płac zasadniczych również mają 
wynieść średnio ok. 300 zł na etat. – To 
są na razie kwoty bazowe, ostateczna 
kwota podwyżek zostanie uzgodniona 
w oparciu m.in. o wzrost płacy minimal-
nej. Rozmowy na temat podwyżek na 
2022 rok rozpoczną się po 15 paździer-
nika – informuje Piotr Rajman.

Agnieszka Konieczny

Od 1 lipca 
wynagrodzenia 

zasadnicze rybnickich 
pracowników 

samorządowych 
wzrosną średnio  

o 400 zł brutto  
– to najważniejszy 

zapis porozumienia 
podpisanego 8 czerwca 

przez przedstawicieli 
„Solidarności”  

z prezydentem Rybnika.

Podwyżki w rybnickich 
instytucjach samorządowych
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U rny do głosowania 
zostały wystawione w 
namiocie rozstawio-
nym przed zakładem. 
Jak poinformowała 

Ewa Jakubczyk, wiceprzewodnicząca 
związku w Henkel Polska, jako pierwsi 
głosowali pracownicy schodzący z noc-
nej zmiany i rozpoczynający poranną. 
– Zainteresowanie było bardzo duże. 
Pracownicy chcieli w ten sposób wyra-
zić swoje niezadowolenie z obecnego 
poziomu płac. Licznym udziałem w 
głosowaniu udowodnili, że nie boją 
się pracodawcy – mówi Ewa Jakubczyk.

„Solidarność” domaga się podwyż-
szenia stawek godzinowych pracow-
ników produkcyjnych o 4 zł brutto 
oraz 672 zł brutto podwyżki dla pozo-
stałych osób. W ocenie związkowców 
te postulaty są uzasadnione, bo wyna-
grodzenia pracowników koncernu z 
roku na rok tracą na wartości. Dzieje się 
tak dlatego, że uznaniowe podwyżki 
przyznawane przez pracodawcę nie 
rekompensują inflacji, w dodatku nie 
wszyscy pracownicy je otrzymują.

– Ceny idą do góry, a nasze pen-
sje są w zasadzie takie same, jak te 
sprzed 10 lat. Równocześnie wymaga 
się od nas coraz więcej. Dokłada 
nam się coraz więcej obowiązków, 
za wykonywanie których nie jeste-
śmy odpowiednio wynagradzani  
– mówi pani Dorota, która w racibor-
skiej fabryce przepracowała ponad 
20 lat. – Nie zarabiam nawet 3 tys. 
zł na rękę. Mam stawkę godzinową, 
więc musi wypaść naprawdę długi 
miesiąc, z dużą liczbą godzin do 
przepracowania, żebym dociągnęła 
do tej kwoty – dodaje. Jak podkre-
śla, teoretycznie pracownicy firmy 
powinni otrzymywać 12-procen-
tową premię, ale w rzeczywistości 
jest ona co miesiąc zmniejszana np. 
za usterki. – Ponosimy odpowiedzial-
ność dosłownie za wszystko, nawet za 
błędy popełnione przez pracowników 
z firmy zewnętrznej. Byliśmy bardzo 
długo cierpliwi, ale pracodawca nie 
jest chętny do jakichkolwiek ustępstw, 
odrzuca wszystkie postulaty, a nic nie 
proponuje – zaznacza pani Dorota.

– To pierwsza tego typu akcja, ale 
na pewno nie ostatnia. Tylko w ten 
sposób jesteśmy w stanie coś wresz-
cie zmienić i wywalczyć podwyżki, 
bo za nasze pensje możemy kupić 
coraz mniej – mówi z kolei inny 
pracownik fabryki, Grzegorz Perek.

W lutym zeszłego roku „Soli-
darność” wszczęła spór zbiorowy z 
pracodawcą na tle płacowym, doma-
gając się podwyżek dla wszystkich 
pracowników. Jednak prowadzone 
do tej pory negocjacje zakończyły 
się fiaskiem. Dlatego strona związ-
kowa zdecydowała o podjęciu 
bardziej zdecydowanych działań i 
zorganizowaniu referendum straj-
kowego we wszystkich polskich 
fabrykach koncernu.

Henkel to globalna firma produ-
kująca środki czystości, kosmetyki i 
kleje. W Polsce posiada 5 zakładów 
produkcyjnych oraz rozbudowaną 
sieć dystrybucji. Łącznie w fabry-
kach i w sprzedaży zatrudnionych 
jest blisko 1000 osób.

Agnieszka Konieczny

Spółka Skarbu 
Państwa 
nie płaci 
pracownikom

P racownicy Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych w Katowicach od 

marca nie dostają należnych wyna-
grodzeń. Przed upadłością firmę 
mogłaby uchronić pożyczka z Agencji 
Rozwoju Przemysłu, jednak wnio-
sek w tej sprawie od miesięcy nie 
może doczekać się na rozpatrzenie. 
WPRD jest spółką Skarbu Państwa.

– W ciągu ostatnich trzech miesięcy 
dostaliśmy tylko dwukrotnie po 1000 zł 
zaliczki. Ludzie nie mają za co żyć, zapo-
życzają się, gdzie mogą. Biorą urlopy, bo 
nie mają pieniędzy na bilety, żeby doje-
chać do pracy. Z miesiąca na miesiąc 
wpadają w coraz większe długi – mówi 
Janusz Drożdż, związkowiec z działającej 
w firmie „Solidarności”.

Jak informuje, już wynagrodzenie za 
luty pracownicy dostali z opóźnieniem. 
W marcu w firmie zaczęło brakować 
pieniędzy na paliwo do samochodów 
czy materiały budowlane. Z tygodnia 
na tydzień topnieje załoga. – Obecnie w 
WPRD zostało już tylko kilkudziesięciu pra-
cowników. Ludzie się zwalniają i szukają 
innej pracy, bo muszą jakoś utrzymać 
rodziny – zaznacza.

W spółce 26 kwietnia zostało urucho-
mione postępowanie restrukturyzacyjne. 
Jednak jak wskazuje Andrzej Karol, prze-
wodniczący Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność” Baildon, 
która zasięgiem swojej działalności obej-
muje pracowników WPRD, coraz bardziej 
realne jest, że zamiast restrukturyzacji 
firmę czeka likwidacja. – Na początku 
czerwca dowiedzieliśmy się, że jeden z 
wierzycieli WPRD złożył do sądu wniosek o 
unieważnienie procesu restrukturyzacyj-
nego i ogłoszenie upadłości. W naszej oce-
nie tę firmę można uratować, a jej majątek 
jest na tyle duży, że jest on w stanie prak-
tycznie w całości zaspokoić wierzycieli. Nie 
ma więc żadnych merytorycznych prze-
słanek przemawiających za ogłaszaniem 
teraz upadłości – podkreśla Karol.

Już pod koniec kwietnia „S” zaape-
lowała do Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, które sprawuje nadzór 
właścicielski nad WPRD, o interwencję. 
– Spotkaliśmy się w tej sprawie z wice-
ministrem Zbigniewem Gryglasem. Pan 
minister obiecał pomoc, ale na tym się 
skończyło – mówi przewodniczący.

Również w kwietniu zarząd katowic-
kiej firmy złożył wniosek o pożyczkę do 
Agencji Rozwoju Przemysłu. Pieniądze z 
ARP mogłyby pomóc przetrwać firmie 
najgorszy okres i przeprowadzić działania 
naprawcze. – Kilka dni temu dostaliśmy 
informację, że ARP rozpatrzy wniosek 
dopiero w drugiej połowie lipca. Wtedy 
może już nie być ani firmy, ani miejsc pracy 
– podkreśla przewodniczący.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych S.A. w Katowicach zajmuje się 
budową i utrzymaniem infrastruktury dro-
gowej. Ponad 98 proc. udziałów w spółce 
należy do Skarbu Państwa.

ŁK, AK

Większość załogi  
raciborskiej fabryki 

koncernu Henkel 
głosowała w referendum

W referendum strajkowym zorganizowanym 10 czerwca przed 
fabryką Henkel w Raciborzu wzięło udział 121 osób, czyli większość 

zatrudnionych w zakładzie. Głosowanie przeprowadziła 
„Solidarność”, która walczy o podwyżki wynagrodzeń  

dla pracowników koncernu.
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja
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J ak wynika z danych zebranych 
przez Fundację Łąka, organiza-
cję, która od lat promuje two-
rzenie w miastach łąk kwiet-
nych, w naszym kraju istnieje 

750 tys. ha trawników należących do 
miejskich samorządów lub takich, które 
znajdują się na pasach zieleni i poboczach 
dróg krajowych oraz autostrad. Żeby sko-
sić tak ogromną powierzchnię, trzeba 
zużyć ok. 37 mln litrów paliwa rocznie. 
Utrzymanie trawników pochłania masę 
pieniędzy, pracy, energii i wody.

Zwłaszcza to ostatnie ma niebagatelne 
znaczenie w czasach, gdy w sezonie let-
nim coraz częściej borykamy się ze skut-
kami suszy. Dlatego w wielu miastach 
trawniki w parkach i skwerach, pobocza 
dróg, a nawet torowiska tramwajów są 
przekształcane w łąki kwietne. 

Rośliny łąkowe mają nawet 25 razy 
dłuższy i bardziej rozbudowany system 
korzeniowy niż trawa. Dzięki temu pod-
czas deszczów znacznie lepiej absorbują 
wodę. Zdolność magazynowania wody 
pozawala przetrwać roślinom łąkowym 
suche okresy. W odróżnieniu od trawni-

ków łąki nie wymagają częstego podlewa-
nia. Nie trzeba ich również kosić kilka lub 
nawet kilkanaście razy na sezon, co rów-
nież ma znaczenie dla utrzymania wilgoci 
w glebie, gdyż po każdym koszeniu woda 
odparowuje z powierzchni gruntu. 

Dzięki zdolności retencji, w upalne 
dni temperatura w otoczeniu łąki może 
być nawet o kilka stopni niższa. To spora 
zaleta zwłaszcza w wybetonowanych do 
granic absurdu polskich miastach.

Łąki kwietne nie potrzebują nawo-
zów, ani środków ochrony roślin.  
W miejskich parkach i skwerach to 
prawdziwe enklawy bioróżnorodności. 
Nawet niewielka kwietna łąka to nie 
tylko kilkadziesiąt gatunków roślin, ale 
również miejsce zapewniające pożywie-
nie ptakom, gryzoniom jeżom, żabom, 
a także bardzo pożytecznym owa-
dom zapylającym, takim jak pszczoły, 
trzmiele czy motyle.

Wysiewanie kwietnych łąk, zwłaszcza 
w pobliżu dróg, to również skuteczne 
narzędzie walki ze smogiem. W miastach 
pyły pochodzące z transportu drogowego 
stanowią nawet połowę zanieczyszczeń 

powietrza. Rośliny potrafią wychwyty-
wać i filtrować na liściach i pędach sub-
stancje niebezpieczne obecne w powie-
trzu.  Z uwagi na fakt, że rośliny łąkowe 
dorastają do 60-80 cm, czyli znacznie 
wyżej niż trawa na tradycyjnych traw-
nikach, filtrują powietrze zdecydowanie 
skuteczniej. Fundacja Łąka wskazuje, że 
1 ha łąki wysianej z odpowiednio dobra-
nych gatunków roślin może w ciągu 
sezonu wychwycić 50 kg pyłu. 

Kwietne łąki mogą powstawać nie 
tylko w miejskich terenach zielonych, 
czy w pobliżu dróg. Łąkę w wersji „mini” 
można wysiać nawet w skrzynkach kwia-
towych na balkonie. Pszczoły na pewno 
nam za to podziękują, a i powietrze wla-
tujące do naszego mieszkania będzie 
czystsze. Na potrzeby przydomowych 
ogródków łąkowe rośliny można wysiać 
w rabatce, wzdłuż ścieżki, czy na części 
lub całości trawnika. To łatwy sposób, 
aby zrobić coś dobrego dla środowiska,  
a przy okazji oszczędzić czas i pieniądze, 
które pochłania utrzymanie równo przy-
strzyżonego trawnika. 

Łukasz Karczmarzyk

Świetnie zatrzymują 
wodę opadową 

i pomagają 
przeciwdziałać 

suszy. Stanowią azyl 
dla pszczół i innych 

pożytecznych owadów, 
a także dla małych 

ssaków i ptaków. 
Pomagają zwalczać 
smog, a na dodatek 
pięknie wyglądają. 

Łąki kwietne zastępują 
równo przystrzyżone 
trawniki w kolejnych 

polskich miastach.  
I bardzo dobrze. 

Łąki kwietne  
zamiast trawników
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Serdeczne wyrazy współczucia 
dla naszej Koleżanki

Joanny Sarat
z powody śmierci

UKOCHANEJ 
MAMY

składa  
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

Z ogromnym smutkiem i żalem 
żegnamy 

KRZYŚKA 
WOŹNIAKA

naszego Kolegę i Współpracownika,  
długoletniego redaktora technicznego  

Tygodnika Śląsko-Dabrowskiego  
NSZZ „Solidarność”

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

koleżanki i koledzy
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  

NSZZ „Solidarność”

Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

KRZYSZTOFA 
WOŹNIAKA

wieloletniego pracownika Zarządu Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Pogrążonej w bólu 

Rodzinie i Bliskim
przekazujemy słowa najgłębszego współczucia 

W imieniu  
Prezydium Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

przewodniczący
Dominik Kolorz

Górnicy zainaugurowali 
obchody 40. rocznicy 
strajku w kopalni Piast

W 
sobotę, 26 czerwca w Panteonie 
Wielkich Polaków w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie 
wmurowana zostanie replika 
tablicy z węgla upamiętniającej 

podziemny strajk w kopalni Piast w Bieruniu z grud-
nia 1981 roku. Oryginał tablicy jest umieszczony na 
ołtarzu św. Barbary w cechowni bieruńskiej kopalni.

W niedzielę 6 czerwca przedstawiciele związków 
zawodowych z kopalni „Piast-Ziemowit” Bogusław 
Hutek z NSZZ „Solidarność” i Jerzy Demski ze Związku 
Zawodowego Pracowników Dołowych wraz z Tomaszem 
Rogalą, prezesem Polskiej Grupy Górniczej i Krzysztofem 
Krasuckim, dyrektorem kopalni Piast-Ziemowit podczas 
mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej przekazali 
replikę tablicy, która za trzy tygodnie trafi do Panteonu.

– Wmurowanie tablicy w Panteonie Wielkich Pola-
ków w Świątyni Opatrzności Bożej będzie symbolicz-
nym gestem zawierzenia Bogu wszystkich strajkują-
cych, ich rodzin, wszystkich, którzy w tamtym czasie 
pomagali strajkującym oraz wszystkich pracowników, 
którzy pracowali i obecnie pracują w naszej kopalni  
– mówi Mariusz Śliwiński, koordynator rocznicowych 
obchodów z ramienia związków zawodowych.

Strajk w kopalni Piast był najdłuższym w Polsce cią-
głym protestem po wprowadzeniu stanu wojennego. 
Ponad tysiąc górników strajkowało 650 m pod ziemią 
przez dwa tygodnie od 14 do 28 grudnia 1981 roku. 
Tylko kilka dni krócej (15-24 grudnia 1981 roku) straj-

kowali także górnicy sąsiedniej kopalni Ziemowit. Dziś 
oba zakłady działają wspólnie jako ruchy wydobywcze 
kopalni Piast-Ziemowit.

Tablicę z węgla upamiętniającą uczestników tamtego 
strajku 4 grudnia 1995 roku umieszczono na ołtarzu św. 
Barbary w kopalnianej cechowni. Tablicę poświęcił bp 
Janusz Zimniak, który kilkanaście lat wcześniej, w Wigilię 
Bożego Narodzenia w 1981 roku, zjechał do strajkujących 
pod ziemią górników i udzielił im absolucji generalnej, 
czyli odpustu zupełnego w obliczu ryzyka utraty życia. 
Po pacyfikacji w kopalni Wujek strajkujący w kopalni 
Piast liczyli się z siłową interwencją milicji i wojska.

Pamiątkowa tablica z węgla została zaprojektowana 
przez Międzyzakładową Komisję Związkową NSZZ 
„Solidarność” kopalni Piast. – Nieregularny kształt góry 
tablicy symbolizuje wyrobisko górnicze. Zgrupowanie 
hełmów wyłaniających się z wyrobiska to symbol zakoń-
czenia strajku, wyjazdu górników z dołu i przejścia pod 
ołtarz św. Barbary. Z kolei krzyże na hełmach to wierne 
odwzorowanie tego, jak wtedy było. Większość strajkują-
cych wycinała w swych hełmach krzyż – opisuje Mariusz 
Śliwiński. Na tablicy widnieje napis ,,W hołdzie załodze 
KWK Piast za solidarne przeciwstawienie się strajkiem od 
14 do 28 grudnia 1981 roku stanowi wojennemu”.

Wmurowanie tablicy w Panteonie Wielkich Polaków 
będzie jednym z najważniejszych elementów obcho-
dów 40. rocznicy strajku w kopalni Piast. Kulminację 
uroczystości zaplanowano na 14-15 grudnia w Bieruniu.

oprac. NY

„Ni ma chopa, a wczora był z nami.  
Co tu dużo godać, taki już los. Pojechoł 
cugiem z Katowic do Gliwic. Pojechoł tak 
ostatni roz”. W środę przed Bożym Ciałem 
rozmawialiśmy po raz ostatni. Piąsteczka, 
parę słów, że planów na długi weekend 
zasadniczo żadnych, może spacer po mie-
ście, ogródek piwny, bo już można. Wypalił 
papierosa, włożył pod pachę sfatygo-
waną, skórzaną teczkę. – Do zobaczenia w 
poniedziałek – rzucił. Już się nie zobaczy-
liśmy. Krzysiek opuścił ten ziemski padół. 

Wieloletni redaktor techniczny naszego 
czasopisma, odpowiedzialny za skład i 
łamanie. Człowiek nietuzinkowy, o szero-
kich zainteresowaniach, a zarazem żyjący 
we własnym świecie, trochę freak. Miał 
ponadprzeciętną wiedzę informatyczną i 
był doskonale zaznajomiony z nowinkami 
technologicznymi, a jednocześnie bardzo 
wobec nich nieufny. Dość powiedzieć, że ze 
swojej pierwszej w życiu komórki, a właściwie 
smartfonu, zaczął korzystać przed trzema 
miesiącami. Zawsze chodził swoimi ścież-
kami, miał swoje rytuały, swoje narowy i 
przyzwyczajenia. Dwa razy w roku golił brodę 
i pozwalał jej przez 6 miesięcy odrastać. 
Gdyby mógł, codziennie jadłby schabowego 
z frytkami i popijał pszenicznym piwem. 
Często było to niemożliwe, więc szedł na 
skróty, wybierając hot-dogi z colą. Nie szukał 
tu urozmaiceń, nie to go interesowało. Za to 
był ciekawy świata. Lubił ludzi, lubił długie 
rozmowy. Z łatwością jestem w stanie sobie 
wyobrazić jak Krzysiek w sztruksowej, czyli 
odświętnej marynarce i niezbyt ortodoksyj-
nie wyprasowanej koszuli stoi z założonymi 
rękami przed św. Piotrem i dopytuje, jak 
właściwie działa ta brama. Ta brama, Krzy-
siu, dla dobrych ludzi otwiera się lekko i bez 
zgrzytów. Nie masz się czego obawiać. 

Koledzy z Redakcji

Foto: TŚD
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10 
czerwca przed Cen-
tralnym Zarządem 
Służby Więzien-
nej w Warszawie 
zorganizowana 

została pikieta funkcjonariuszy służby 
więziennej, w której uczestniczyło też 
kilkudziesięciu związkowców z „Soli-
darności”. – Chcemy wyrazić swoje 
niezadowolenie i determinację, poka-
zując kierownictwu służby więziennej, 
że jesteśmy gotowi przystąpić do szer-
szej akcji protestacyjnej. Równocześnie 
cały czas podkreślamy, że wolelibyśmy 
wszystkie problemy rozwiązać przy 
stole negocjacyjnym, a nie na ulicy  
– mówi Andrzej Kołodziejski, przewod-
niczący Rady Krajowej Sekcji Służby 
Więziennej NSZZ „Solidarność”.

W ocenie związkowców reformy 
wymaga cały system wynagradzana 
funkcjonariuszy i pracowników 

służby więziennej, ale jeden z najważ-
niejszych postulatów dotyczy reformy 
dodatku służbowego tak, aby stał się 
rzeczywistym elementem motywa-
cyjnym uposażenia. – Chodzi o to, 
żeby doświadczeni funkcjonariusze 
nie uciekali na emerytury, tylko byli 
zachęceni do dalszej pracy – dodaje 
szef RKSSW  NSZZ „S”.

Kierownictwo służby więziennej 
zaproponowało dodatek wynoszący 
średnio 25 zł na etat. – W Zakładzie 
Karnym w Jastrzębiu-Zdroju w tej 
chwili byłoby to ok. 78 zł brutto,  
w innych zakładach jeszcze mniej.  
Ta kwota tylko ludzi zdenerwowała, 
bo zaczynamy mieć coraz więcej pro-
blemów kadrowych. Doświadczeni 
funkcjonariusze odchodzą, a nowi, 
których trzeba przeszkolić, często 
rezygnują po kilku miesiącach służby 
– mówi Marcin Kulig, przewodniczący 

„Solidarności” w Zakładzie Karnym  
w Jastrzębiu-Zdroju. Podkreśla rów-
nież, że jastrzębskim zakładzie upraw-
nienia emerytalne posiada już blisko 
1/3 funkcjonariuszy. W sumie w całym 
kraju jest ok. 27 tys. funkcjonariuszy 
służby więziennej, z czego – jak infor-
mują związkowcy – prawo do emery-
tury nabyło już ok. 6 tys. osób.

Oprócz dodatku służbowego strona 
społeczna domaga się też zwiększenia 
budżetu na więziennictwo i zatrudnie-
nia 1000 dodatkowych osób, zarówno 
funkcjonariuszy, jak i pracowników 
cywilnych, którzy mogliby przejąć 
część obowiązków administracyjnych.

Kolejna tura negocjacji przedstawi-
cieli organizacji związkowych z repre-
zentantami Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej zaplanowana 
została na 17 czerwca.

Agnieszka Konieczny

Funkcjonariusze służby 
więziennej chcą zmian  
w systemie wynagradzania
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Nie 2 tysiące, a niespełna tysiąc 
osób będzie musiało odejść z 
Poczty Polskiej. Po wielomie-

sięcznych rozmowach ze stroną związ-
kową zarząd firmy ograniczył liczbę 
zwolnień grupowych o połowę. Proces 
redukcji zatrudnienia zaplanowany 
został na cały 2021 rok.

Na początku tego roku pracodawca 
poinformował organizacje zwiazkowe o pla-
nach zwolnienia ok. 2 tysięcy pracowników. 
– Podjęliśmy działania, aby znacząco ograni-
czyć skalę zwolnień. Przekonywaliśmy zarząd, 
że jeśli pozbędzie się zbyt wielu pracowników, 
to Poczta Polska będzie miała poważne kło-
poty kadrowe. Chyba pracodawca wsłuchał 
się w nasze głosy i uświadomił sobie, że się 
zagalopował, bo ostatecznie 27 maja poin-
formował o zamiarze zwolnienia w sumie 
960 osób – mówi Bogumił Nowicki, prze-
wodniczący „Solidarności” w Poczcie Polskiej.  
Jak podkreśla, część osób została już zwol-
niona, ale większość otrzyma wypowiedze-
nia do końca tego roku.

Bogumił Nowicki przyznaje, że wiado-
mość o zamiarze pozbycia się 2 tys. pracow-
ników zaskoczyła organizacje związkowe, 
ponieważ w zeszłym roku pracodawca 
zrealizował Program Dobrowolnych Odjeść. 
W sumie – jak wynika z informacji zamiesz-
czonych na stronie Poczty Polskiej – skorzy-
stało z niego 3 tys. pracowników, a ponad 
2,5 tys. osób odeszło na emerytury. – Pra-
codawca pozbył się zbyt wielu ludzi. Nie-
stety, z pakietu korzystali też pracownicy, 
którzy byli niezwykle cenni dla firmy. Pew-
nie ten program przyniósł oszczędności 
na funduszu płac, ale z punktu widzenia 
dobra Poczty Polskiej i pracowników nie były  
to racjonalne działania – mówi.

Obok ograniczenia skali zwolnień 
grupowych związkowcy domagają się 
także zmiany polityki firmy w zakresie 
przedłużania umów o pracę na czas okre-
ślony. Jak podkreśla Nowicki, dyrektorzy 
poszczególnych placówek pocztowych 
zbyt pochopnie pozbywają się nowo 
zatrudnianych pracowników i w ich miej-
sce przyjmują kolejnych. – W ten sposób 
nie uda nam się zatrzymać najbardziej 
wartościowych osób i we wrześniu, czy w 
październiku może się okazać, że nie ma 
kto pracować. Dlatego oczekujemy od 
zarządu Poczty Polskiej jasnych wytycz-
nych w tym zakresie dla dyrektorów  
– zaznacza szef „S” w PP.

Poczta Polska to jeden z największych 
pracodawców w Polsce. Zatrudnia w 
całym kraju przeszło 70 tys. osób.

Aga

Poczta Polska 
ograniczy 
skalę zwolnień

„Solidarność” popiera postulaty przedstawione przez  
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące 
poprawy warunków pracy i płacy. Najważniejsze z nich to m.in. 
wprowadzenie zmian do systemu wynagradzania funkcjonariuszy 
służby więziennej oraz zwiększenie liczby etatów.


