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G dy „Solidarność” przez lata 
ostrzegała, że skrajnie zide-
ologizowana unijna polityka 
klimatyczna zmierza do tego, 
że ceną za budowę „zielonej” 

Europy będzie bieda i bezrobocie jej miesz-
kańców część tzw. mainstreamu brała nas 
za oszołomów, a w najlepszym wypadku za 
przedstawicieli węglowego lobby. 14 lipca 
wszystko to, przed czym przestrzegaliśmy, 
potwierdził sam Frans Timmermans pre-
zentując „Fit for 55”, czyli pakiet działań 
legislacyjnych, które mają umożliwić Unii 
Europejskiej ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych do roku 2030 o 55 proc.

„Fit for 55” to już nie tylko krucjata prze-
ciwko paliwom kopalnym i energetyce kon-
wencjonalnej, lecz przeciwko wszystkiemu 
co sprawia, że współczesnym mieszkańcom 
UE żyje się lepiej i dostatniej, niż pokoleniu 
ich dziadków. Szaleństwo unijnych komisa-
rzy uderzy przede wszystkim w mieszkańców 
naszej części Europy. Jeśli po 30 latach od 
transformacji ustrojowej przeciętny Kowalski 
może się pochwalić tym, że stać go np. na wła-
sny samochód i wyjazd na wakacje, to już nie-
bawem zostanie tego pobawiony. Będzie płacił 
2 razy więcej za ogrzewanie domu i energię 
elektryczną, a benzyna będzie kosztować  
8 zł za litr. Kowalski będzie się cieszył, gdy po 
opłaceniu rachunków pensji wystarczy mu na 
roladę z kluskami na niedzielny obiad. 

Czytając o planach Timmermansa i spółki 
trudno uniknąć skojarzeń z komunistyczną 
inżynierią społeczną. W czasach słusznie 
minionych „czerwoni” komisarze usiłowali 
podporządkować całe życie społeczne reali-
zacji celu, jakim była budowa socjalizmu. 
Współcześni, „zieloni” komisarze robią niemal 
dokładnie to samo, w imię rzekomej walki ze 
zmianami klimatu. Efekty obu tych ekspe-

rymentów będą podobne: wpędzenie setek 
milionów ludzi w biedę i odebranie im pod-
stawowych praw.

Piszę „rzekoma walka ze zmianami kli-
matu”, bo przecież nie o klimat w tym wszyst-
kim idzie. Mniej więcej w tym samym czasie, 

gdy prezentowano „Fit for 55” kanclerz Angela 
Merkel dopinała z prezydentem USA Joe Bide-
nem deal w sprawie dokończenia gazociągu 
Nord Stream 2. Najbardziej „zielone” pań-
stwo w UE, czyli Niemcy dogadało się z naj-
bardziej „zielonym” prezydentem w historii 
Ameryki w sprawie inwestycji, która zaleje 

Europę rosyjskim gazem. Gazem, czyli pali-
wem kopalnym, spalaniu którego towarzyszy 
emisja CO2. 

W listopadzie w Glasgow ma się odbyć się 
COP 25, czyli kolejny szczyt klimatyczny ONZ 
poświęcony zmianom klimatu. Już dzisiaj 
pewne jest, że nie przyniesie on nic nowego. 
Najwięksi emitenci gazów cieplarnianych na 
świecie, tacy jak Chiny czy Indie nie zobo-
wiążą się do wprowadzenia rygorów polityki 
klimatycznej, choćby zbliżonych do tych, 
które obowiązują w UE. 

Chiny, które odpowiadają za 1/3 świato-
wych emisji, nawet w ogarniętym pande-
micznym kryzysem 2020 roku wypuściły do 
atmosfery więcej CO2 niż rok wcześniej i będą 
zwiększać emisję jeszcze przez wiele lat. Nawet 
jeśli zlikwidujemy cały europejski przemysł i 
transport, będziemy jeść korzonki, mieszkać 
w lepiankach i ubierać się jedynie w listki 
figowe globalne emisje gazów cieplarnianych 
będą nadal rosnąć. Pan Timmermans i spółka 
doskonale o tym wiedzą. 

Wie o tym również polski rząd, który  
w grudniu ubiegłego roku zgodził się na 
kolejne zaostrzenie polityki klimatycznej. 
Jeszcze półtora roku temu wydawało się, że 
wreszcie mamy rząd, który twardo broni pol-
skiego interesu przed klimatycznym szaleń-
stwem Brukseli. To już niestety przeszłość. 
Prezentacja pakietu „Fit for 55” przeszła w 
Polsce bez echa. Zamiast ostrego protestu 
polskiego rządu, było i jest głuche milczenie. 
Z przykrością trzeba stwierdzić, że w zamian 
za pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy 
rząd skapitulował w sprawie polityki klima-
tycznej i poświęcił dobrobyt obecnego i przy-
szłych pokoleń. Jeszcze smutniejsze jest to, że 
gdy ludzie uświadomią sobie ten fakt, będzie 
już za późno, żeby cokolwiek zmienić.

not. Łukasz Karczmarzyk

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”
Katowice 29.07.2021 / Nr 14/20212 Z DRUGIEJ STRONY

Dominik Kolorz 
przewodniczący  
Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

Komentarz:

„Zieloni” komisarze idą w ślady „czerwonych”

„Fit for 55” to już  
nie tylko krucjata 

przeciwko paliwom 
kopalnym i energetyce 
konwencjonalnej, lecz 

przeciwko wszystkiemu co 
sprawia, że współczesnym 

mieszkańcom UE żyje 
się lepiej i dostatniej, niż 
pokoleniu ich dziadków.

Nowelizacja uszczelniająca ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedziele 
jest już gotowa. Niebawem ma się 

rozpocząć jej procedowanie w Sejmie. 
Tymczasem do grona sieci handlowych, 
które otwierają swoje sklepy w niedziele  
dołączyła Biedronka. 

27 lipca szef handlowej „Solidarno-
ści” Alfred Bujara spotkał się w sprawie 
nowelizacji ustawy o wolnych niedzielach  
w handlu z marszałek Sejmu Elżbietą Witek.  
– Nasze argumenty w sprawie niezbędnego 
uszczelnienia przepisów spotkały się z dużym 
zrozumieniem pani marszałek. Już nieba-
wem projekt nowelizacji powinien otrzymać 
numer, a następnie rozpocznie się proces 
legislacyjny – mówi Bujara. 

Nowelizacja ma zlikwidować coraz 
powszechniejszy problem omijania ogra-
niczeń w niedzielnym handlu. Taką furtkę 
pozostawia zapis w ustawie zezwalający na 
handel w niedziele placówkom pocztowym. 
Sieci handlowe wprowadzają w swoich skle-
pach usługę nadawania i odbioru paczek 
dzięki czemu zyskują status placówki pocz-
towej i mogą być otwarte w niedziele. 

Jak przekazał mediom 18 lipca poseł PiS 
i były przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek projekt nowelizacji ustawy 
zakłada, że sklep będzie mógł prowadzić 
działalność w niedziele niehandlowe jako 
placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten 
rodzaj działalności będzie dla niego przewa-
żający, czyli przychody z usług pocztowych 
będą przekraczać 50 proc. łącznych przy-
chodów. – Takie rozwiązanie stanowi reali-
zację naszych postulatów i mamy nadzieję, 
że pozwoli rozwiązać problem raz na zawsze 
– mówi szef handlowej „Solidarności” . 

Jak dodaje przewodniczący, bez nowe-
lizacji ustawa ograniczająca handel w 
niedziele niebawem stałaby się martwym 
przepisem. Potwierdzeniem tej tezy jest np. 
niedawna informacja o podpisaniu umowy 
dotyczącej obsługi przesyłek między siecią 
Biedronka i Pocztą Polską. Na jej podsta-
wie w niedzielę 21 lipca w całej Polsce było 
otwartych 240 sklepów Biedronki. Wcześniej 
podobne umowy z operatorami pocztowymi 
podpisały m.in. sieć Żabka, Polomarket, Inter-
Marche, Stokrotka, czy Delikatesy Centrum. 

ŁK

Ustawa o niedzielnym handlu wreszcie zostanie uszczelniona?
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Porozumienie 
wzmacniające 

dialog 
społeczny

Przedstawiciele „Solidarności”  
z jaworznickich jednostek i spółek 
samorządowych podpisali z pre-

zydentem miasta Pawłem Silbertem 
porozumienie dotyczące standardów 
współpracy i dialogu społecznego. 
Dokument odnosi się do kwestii pracow-
niczych, m.in. do zasad prowadzenia 
konsultacji i negocjacji między praco-
dawcami a stroną związkową.

Porozumienie zostało wypracowane 
w ramach projektu „Schematy Dialogu 
Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze 
publicznym na poziomie samorządów” 
realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ 
„Solidarność”. – Z naszej inicjatywy porozu-
mienie zostało podzielone na trzy części: 
informacyjną, konsultacyjną i negocja-

cyjną. Pracodawcy zostali m.in. zobligo-
wani do przekazywania stronie społecznej 
rzetelnych informacji dotyczących kondycji 
ekonomicznej firm. Tego typu informacje 
to podstawa podczas np. negocjacji pła-
cowych, jednak do tej pory różnie do tej 
kwestii podchodzono – mówi Andrzej Dudzik, 
koordynator projektu w mieście i przewod-
niczący „S” w Jaworznickich Wodociągach.

Porozumienie zostało podpisane 14 
lipca przez przedstawicieli „Solidarności” 
z Urzędu Miejskiego, Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu, Powiatowego Urzędu 
Pracy, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miej-
skiej oraz Jaworznickich Wodociągów. 

Celem projektu „Schematy Dialogu 
Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze 
publicznym na poziomie samorządów” jest 

ożywienie dialogu pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnymi a związkami 
zawodowymi reprezentującymi pracowni-
ków, dla których samorząd jest pracodawcą 
„pośrednim”. Wypracowane rozwiązania 
mają w przyszłości służyć za wzór innym 
jednostkom i spółko samorządowym. 

Przy realizacji projektu „Solidarność” 
współpracuje ze Związkiem Miast Pol-
skich oraz ze związkami zawodowymi z 
Norwegii i reprezentantami tamtejszych 
władz samorządowych. Projekt jest 
dofinansowany z Funduszy Norweskich 
w ramach Programu Dialog Społeczny  
– Godna Praca. Jaworzno jest jednym z 
dwóch polskich miast biorących udział 
w przedsięwzięciu.
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Zakup Abramsów będzie 
katastrofą dla polskiej 
zbrojeniówki

N ie było nawet sygnału,  
że rząd rozważa zakup dla 
polskiego wojska innych 
czołgów niż wykorzysty-
wane obecnie. Tymczasem 

w praktyce zakup Abramsów, pomijając 
już horrendalną cenę, niesie ze sobą sze-
reg negatywnych, a wręcz katastrofal-
nych skutków – czytamy w piśmie skiero-
wanym 16 lipca do prezydenta Andrzeja 
Dudy. Dokument został podpisany przez 
szefa śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
Dominika Kolorza, przewodniczącego 
Regionalnej Sekcji Przemysłu Zbroje-
niowego NSZZ „Solidarność” Krzysz-
tofa Strzelbickiego, szefa związku w ZM 
Bumar Łabędy Zdzisława Goliszewskiego 
oraz przewodniczącego „S” w Obrum 
Ryszarda Szynkiewicza.

O zamiarze zakupu czołgów M1A2 
Abrams SEPv3 poinformowali 14 
lipca w Wesołej wicepremier Jarosław 
Kaczyński i minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak podczas spotkania z 
żołnierzami 1. Warszawskiej Brygady 
Pancernej. 250 amerykańskich czołgów 
ma kosztować ok. 23 mld zł.

Jak wskazali związkowcy w piśmie 
do prezydenta Andrzeja Dudy, Abramsy 
byłyby trzecim rodzajem czołgu wyko-
rzystywanym przez polską armię. Obec-
nie Siły Zbrojne RP dysponują rodzimymi 
PT-91 oraz niemieckimi Leopardami.  
– Większość nowoczesnych armii na 
świecie bazuje na jednym typie czołgu 
i sukcesywnie rozwija go oraz dostoso-
wuje do własnych potrzeb – argumentują 
autorzy wystąpienia do prezydenta Dudy.  

Podkreślają, że każdy typ czołgu wymaga 
odmiennego doposażenia i uzbrojenia. 
Równoczesna eksploatacja trzech rodza-
jów czołgów byłaby więc niezwykle kosz-
towna. W ocenie związkowców zakup 
Abramsów będzie oznaczał powolną 
likwidację Zakładów Mechanicznych 
Bumar-Łabędy i Obrum, które zajmują 
się remontami PT-91 i Leopardów. 

Liderzy regionalnych oraz branżo-
wych struktur „Solidarności” wyrazili 
również zaniepokojenie całkowitym 
pominięciem sektora zbrojeniowego 
w programie „Polityka Przemysłowa 
Polski”. Dokument zaprezentowany w 
czerwcu przez ministra rozwoju, pracy i 
technologii Jarosława Gowina ma określać 
priorytetowe kierunki rozwoju krajowego 
przemysłu w najbliższych latach. Związ-

kowcy podkreślili, że w rozwiniętych kra-
jach przemysł zbrojeniowy jest motorem 
napędowym i źródłem innowacji oraz 
nowych technologii wykorzystywanych 
później w przemyśle cywilnym. Ponadto 
branża obronna stanowi jeden z filarów 
bezpieczeństwa i niezależności państwa.

Do wystąpienia dołączona została 
lista działań, które w ocenie związkow-
ców są niezbędne dla rozwoju rodzimej 
branży obronnej. Wśród nich wskazano 
m.in. zmianę polityki dotyczącej proto-
typów oraz udostępniania dokumentacji 
technicznej w przetargach, zwiększenie 
finansowania badań i rozwoju w sekto-
rze zbrojeniowym oraz dokapitalizowa-
nie rodzimych firm w celu poprawy ich 
infrastruktury technicznej.

Łukasz Karczmarzyk

Związkowcy z branży zbrojeniowej krytykują rządowe plany dotyczące zakupu amerykańskich 
czołgów Abrams. W liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy liderzy regionalnych  
i branżowych struktur „Solidarności” ze Śląska zwracają również uwagę na chaos i stagnację,  
które ich zdaniem panują w polskim przemyśle obronnym.
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Z aprezentowany 14 l ipca  
„Fit for 55” to pakiet regula-
cji, które mają pozwolić Unii 
Europejskiej zrealizować 
przyjęty w grudniu ubie-

głego roku cel klimatyczny. Wówczas 
to przywódcy państw członkowskich 
postanowili, że do 2030 roku Unia zre-
dukuje emisję CO2 o 55 proc. w stosunku 
do roku 1990. 

Choć przygotowany przez unijnych 
komisarzy pakiet liczy ok. 4500 stron, 
można go w zasadzie streścić jednym 
zdaniem: wszystkie produkty i usługi 
mające jakikolwiek związek z emisją CO2 
będą bardzo drogie lub zakazane, a oby-
watele UE zostaną zmuszeni do drastycz-
nego zaciśnięcia pasa i całkowitej zmiany 
dotychczasowego stylu życia. 

Na początek benzyna za 8 zł
Jednym z narzędzi, które mają zapew-
nić powodzenie temu gigantycznemu 
projektowi społecznej inżynierii ma być 
zmiana dyrektywy dotyczącej opodatko-
wania produktów energetycznych, czyli, 
mówiąc prościej, radykalne podniesienie 
opodatkowania paliw kopalnych. Jak 
wyliczył dziennik „Rzeczpospolita” już 
1 stycznia 2023 roku benzyna może kosz-
tować 8 zł za litr. Proporcjonalnie zdro-
żeje też gaz ziemny i olej opałowy. Jak 
łatwo przewidzieć horrendalny wzrost 
cen paliwa przełoży się na koszty trans-
portu towarowego, a to z kolei spowoduje 
podwyżkę cen na sklepowych półkach. 

To jednak dopiero początek rewolu-
cji w transporcie, którą Bruksela szykuje 
obywatelom UE. Od 2023 roku ma się 
rozpocząć proces rozszerzania systemu 

handlu emisjami EU ETS o transport 
drogowy morski i lotniczy (ten ostatni 
obecnie otrzymuje pulę darmowych 
uprawnień emisyjnych). Do tej pory 
system obejmował energetykę konwen-
cjonalną i zakłady przemysłu energo-
chłonnego, które muszą płacić za każdą 
tonę wyemitowanego CO2. Jeszcze na 
początku 2018 roku toku był to koszt ok.  
8 euro za tonę. Obecnie jest to ponad  
50 euro za tonę, a część analityków 
przewiduje że pod koniec roku za 
uprawnienie do emisji tony CO2 będzie 
trzeba zapłacić 100 euro. 

Bilety lotnicze nawet  
3 razy droższe
To jak rozszerzenie systemu ETS wpłynie 
na koszty podróżowania przedstawili na 
przykładzie tanich linii lotniczych ana-
litycy S&P Global Platts. Z ich wyliczeń 
wynika, że ceny biletów na samolot zdro-
żeją dwu-, a nawet trzykrotnie. Z kolei 
liczba połączeń zostanie drastycznie 
ograniczona. Na razie nikt nie pokusił się 
o prognozę, o ile wzrośnie cena wszelkich 
produktów importowanych do Europy 
drogą morską, ale na pewno nie będą to 
symboliczne podwyżki. 

Od 2026 roku systemem ETS ma 
zostać objęty transport drogowy, a to 
oznacza kolejny skokowy wzrost cen 
benzyny. Na szczęście unijni komisa-
rze zadbali, aby problem ten miał jedy-
nie przejściowy charakter. Stanie się 
tak dlatego, że od 2035 roku sprzedaż 
nowych pojazdów z silnikami spalino-
wymi oraz samochodów hybrydowych 
na terenie Unii Europejskiej ma być  
całkowicie zakazana. 

Ogrzewanie 108 proc. w górę
Europejczykom, których nie będzie stać 
na zakup samochodu elektrycznego pozo-
stanie jedynie kolej. Pod warunkiem, że w 
ogóle będzie ich stać na podróżowanie po 
opłaceniu bieżących rachunków, które 
również już niebawem zaczną rosnąć w 
szaleńczym tempie. Mowa tu nie tylko 
o opłatach za prąd, ale również, a może 
przede wszystkim za ogrzewanie, gdyż 
„Fit for 55” przewiduje objęcie systemem 
opłat również emisje CO2 powstające przy 
ogrzewaniu budynków mieszkalnych. 

Jak wyliczył Polski Instytut Ekono-
miczny, konsekwencje tego pomysłu 
Brukseli będą dramatyczne, zwłaszcza 
dla uboższej części społeczeństwa. W 
przypadku naszego kraju wydatki na 
energię wśród najbiedniejszych gospo-
darstw domowych wzrosną o 108 proc. 

Co zyskamy za 5 bln euro
Ile łącznie będzie kosztować rewolucja 
szykowana nam przez unijnych urzęd-
ników pod wodzą Fransa Timmermansa, 
wiceszefa KE odpowiedzialnego za 
Europejski Zielony Ład? Bjorn Lomborg 
duński naukowiec od lat badający eko-
nomiczny aspekt polityk klimatycznych 
oszacował ten koszt nawet na 5 bilionów 
euro. Dla porównania – jak pisze Lom-
borg w artykule opublikowanym na 
portalu Euractiv.com – straty gospodar-
cze wywołane przez COVID-19 w UE 
szacuje się na ok. 1,4 biliona euro. Ozna-
cza to, że dla europejskiej gospodarki i 
portfeli obywateli państw członkowskich 
ekologiczne szaleństwa komisarzy będą 
katastrofą kilkakrotnie gorszą od ogólno-
światowej pandemii zabójczego wirusa. 

W swoim artykule Lomborg przedsta-
wił jeszcze jedno niezwykle ważne wyli-
czenie, które rzuca zupełnie nowe światło 
na „Fit for 55”. Mianowicie, jak wskazuje 
duński naukowiec, ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla w Unii Europejskiej 
o 55 proc. do roku 2030 oznacza, że do 
atmosfery nie trafi 12,7 mld ton CO2. Gdy 
nałoży się tę liczbę na modele klimatyczne 
prognozujące wpływ emisji CO2 na glo-
balne ocieplenie, okazuje się, że realizacja 
unijnego celu spowoduje ograniczenie 
wzrostu temperatury na Ziemi o 0,004°C. 
Innymi słowy cały ten gigantyczny wysi-
łek, warty 5 bilionów euro, nie będzie miał 
praktycznie żadnego wpływu na zmiany 
klimatu. Doprowadzi za to do pauperyza-
cji setki milionów obywateli państw UE 
oraz degradacji europejskiej gospodarki. 

Wreszcie przyjdzie 
otrzeźwienie?
Najważniejsze pytanie, w obliczu którego 
stoją dzisiaj Europejczycy brzmi: czy pokor-
nie zaakceptują, że w imię walki ze zmia-
nami klimatu z roku na rok będą biednieć, 
czy jednak wreszcie nastąpi otrzeźwienie 
i obywatele sprowadzą na Ziemię pana 
Timmermansa i spółkę. Przykład ruchu 
Żółtych Kamizelek we Francji pokazuje, 
że ten drugi scenariusz jest możliwy. Przy-
pomnijmy, że powodem trwających wiele 
miesięcy masowych demonstracji i zamie-
szek we Francji była właśnie zapowiedź 
wprowadzenia klimatycznego podatku 
na paliwa. Wówczas chodziło o opłatę w 
wysokości 2,9 eurocenta za litr benzyny 
i 6,5 eurocenta za litr oleju napędowego. 
Dzisiaj stawka wynosi 5 bilionów euro.

Łukasz Karczmarzyk

„Fit for 55”, czyli jak  
w niecałą dekadę  
zrujnować Europę

Już niebawem własny samochód czy wyjazd na wakacje może znów stać się luksusem dostępnym  
dla nielicznych. Komisja Europejska przedstawiła plan „Fit for 55”, za pomocą którego zamierza  
wyciągnąć z kieszeni Europejczyków 5 bilionów euro pod pretekstem walki ze zmianami klimatu. 

Powodem potężnych protestów ruchu Żółtych Kamizelek we Francji  była zapowiedź rządzących dotycząca obłożenia paliwa podatkiem klimatycznym
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R egionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Kato-
wicach obejmuje 754 tys. 
hektarów lasów na terenie 
województwa śląskiego  

i opolskiego. Ochrona tak rozległego 
terenu przed pożarami byłaby bardzo 
trudna bez pomocy śmigłowców i samo-
lotów patrolowo-gaśnicznych. Na loty 
nad terenami leśnymi katowicka RDPL 
wydaje w ciągu roku 5 mln zł. To połowa 
puli wszystkich środków przeznaczonych 
na ochronę przeciwpożarową lasów.

Loty patrolowo-gaśnicze są prowa-
dzone nad terenami leśnymi w okresie 
największego zagrożenia pożarowego, 
czyli od przełomu kwietnia i maja do prze-
łomu września i października. – Dyspo-
nujemy pięcioma lotniskami, na których 
stacjonują śmigłowce i samoloty patro-
lowo-gaśnicze. Są one własnością firmy 
zewnętrznej, ale przez cały czas pozostają 
w dyspozycji Lasów Państwowych i reali-
zują zadania związane tylko i wyłącznie  
z ochroną lasów – mówi Marek Mróz, 
rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach.

Jak dodaje, śmigłowce i samoloty 
patrolowo-gaśnicze są nieocenione  

w walce z żywiołem, startują, gdy tylko 
pojawi się informacja o pożarze. W tym 
celu obszary leśne są cały czas monito-
rowane z wież obserwacyjnych, zwa-
nych przez leśników „dostrzegalniami”. 
Ich pracę wspiera system elektroniczny 
wykrywający dym. – Jesteśmy w sta-
nie precyzyjnie określić miejsce pożaru 
i błyskawicznie zadysponować statek 
powietrzny, który rozpoczyna akcję gaśni-
czą szybciej niż jakikolwiek pojazd. Naj-
dłuższy lot w najbardziej odległy zakątek 
lasu trwa do 30 minut – opowiada rzecz-
nik prasowy katowickiej RDLP. 

Śmigłowce i samoloty są odpowie-
dzialne za rozpoczynanie akcji gaśni-
czych i ich kontynuowanie do momentu 
przyjazdu wozów strażackich. To bły-
skawiczne działanie pozwala na mini-
malizowanie strat w przyrodzie spowo-
dowanych ogniem. Statki powietrzne 
potrzebują tylko kilkunastu minut na 
uzupełnienie zapasów wody i powrót 
na miejsce akcji. Są one wykorzystywane 
przez leśników także w innych sytu-
acjach kryzysowych, np. do szacowania 
strat po nawałnicach. – Z góry jesteśmy w 
stanie precyzyjnie określić poziom znisz-
czeń – dodaje Marek Mróz.

W zeszłym roku Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach razem z WFOŚiGW 
w Opolu przekazały na loty patro-
lowo-gaśnicze nad obszarami leśnymi  
350 tys. zł. W tym roku, do wspólnej akcji 
dołączyły także Fundusze z Krakowa  
i Wrocławia, dzięki czemu loty będą 
kontynuowane również nad obszarami 
leśnymi województw małopolskiego i 
dolnośląskiego. Łącznie Lasy Państwowe 
otrzymały na ten cel blisko 500 tys. zł.

13 lipca na Lądowisku Niegowoniczki 
znajdującym się na terenie Nadleśnic-
twa Siewierz przedstawiciele WFOŚiGW  
w Katowicach, Opolu, Wrocławiu i Kra-
kowie podpisali z reprezentantami Lasów 
Państwowych stosowne umowy dotyczące 
dofinansowania floty powietrznej. – Wyso-
kie temperatury, susza, a do tego wakacje, 
czyli wzmożony ruch w lasach są dla nich 
największym zagrożeniem pożarowym. 
Dlatego bardzo ważna jest ciągła obserwa-
cja lasów i kontrolowanie, czy nie pojawiło 
się niebezpieczeństwo, a w razie koniecz-
ności błyskawiczna reakcja – powiedział 
podczas uroczystości Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Agnieszka Konieczny

W tym roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 

przekazał na loty 
patrolowo-gaśnicze 

nad terenami leśnymi 
300 tys. zł. Akcję 

wsparły także WFOŚiGW 
w Opolu, Krakowie  

i Wrocławiu. 

Śmigłowce nieocenione  
w walce z pożarami lasów
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B etonoza jest efektem złego 
planowania i zarządza-
nia przestrzenią polskich 
miast. Intensywna urba-
nizacja wymusza powsta-

wanie nowych budynków, dróg, chod-
ników często z pominięciem zieleni. 
Dodatkowo sytuację pogarsza nieudana 
rewitalizacja m.in. rynków polskich 
miast, które zostały pozbawione zie-
leni, a w jej miejsce pojawił się beton 
– mówi prof. UMK Krzysztof Rogatka 
z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju 
Regionalnego.

Jak wyjaśnia w konsekwencji, 
powstaje miejska wyspa ciepła, któ-
rej efekty są potęgowane nadmiarem 
nagrzanego betonu. Brak drzew i krze-
wów, czyli mówiąc szerzej zieleni urzą-
dzonej w mieście, powoduje, że brakuje 
nam naturalnego chłodzenia, naturalnej 
klimatyzacji, która niweluje skutki beto-
nozy i miejskiej wyspy ciepła. Ponadto 
drzewa i krzewy są potrzebne w mieście 
bo magazynują wodę opadową, zmniej-
szając przez to skutki gwałtownych opa-

dów i oddają ją stopniowo ochładzając  
w ten sposób najbliższe otoczenie.

Wspólnie ze studentami toruńskiej 
uczelni Tomaszem Starczewskim i 
Mateuszem Kowalskim prof. Rogatka 
przeanalizował miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego blisko 40 
polskich miast liczących powyżej 100 
tys. mieszkańców. W swoich badaniach 
naukowcy skupili się na rezyliencji, czyli 
koncepcji zakładającej postrzeganie 
miasta jako systemu naczyń połączo-
nych. W takim systemie każdy z kom-
ponentów wpływa na pozostałe, co w 
efekcie decyduje o odporności miasta 
na kryzysy, takie jak upały, susze, czy 
powodzie. – W teorii doskonale wiemy, 
w którą stronę powinny zmierzać 
nasze miasta, zdajemy sobie sprawę, że 
„future is green”, natomiast jeśli chodzi 
o realizację zamierzeń, często nie trak-
tujemy otaczającej nas przestrzeni jako 
dobra wspólnego. Nie zdajemy sobie 
sprawy, że podejmowane działania, np. 
powszechna betonoza, czyli nadmiar 
betonu w przestrzeni miasta, to niewła-

ściwy kierunek – napisali autorzy bada-
nia na stronie internetowej uczelni.

Jak wynika z raportu, o terenach zie-
lonych należy myśleć już w chwili pla-
nowania budowy nowych osiedli. Ze 
względu na upały powinny być one pro-
jektowane w taki sposób, by przy ulicach 
i chodnikach pojawiła się zieleń. – Tego 
typu rozwiązania można przewidzieć już 
na etapie tworzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, prze-
znaczając odpowiednią ilość miejsca na 
szpalery drzew, które ochronią mieszkań-
ców przed upałami. Zakładajmy na tere-
nach zielonych niecki, które będą groma-
dzić nadmiar wody opadowej i oddawać 
ją stopniowo w trakcie susz. Projektując 
nowe drogi i budynki, zostawmy miejsce 
na zieleń, która także magazynuje wodę. 
Spływ powierzchniowy deszczówki w 
trakcie gwałtownych opadów, szczegól-
nie po nawierzchni wykonanej z betonu, 
jest gigantyczny – dodaje prof. Rogatka. W 
jego ocenie w przyszłości polskie miasta 
może czekać „rewitalizacja rewitalizacji”. 

Agnieszka Konieczny

Może się okazać,  
że w przyszłości trzeba 

będzie „rewitalizować 
rewitalizację” polskich 

miast. Naukowcy z 
Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 
alarmują, że w 

przestrzeni miejskiej 
pojawia się zbyt dużo 

betonu, który zastępuje 
tak bardzo potrzebną 

zieleń.

W śród 20 najaktywniejszych 
gmin w programie „Czy-
ste Powietrze” znalazło się 

aż 16 gmin z województwa śląskiego 
– poinformował Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Ranking pokazujący aktywność 
gmin w programie „Czyste Powietrze” 
został opublikowany przez NFOŚiGW i 
Polski Alarm Smogowy. Jest on oparty 
o liczbę wniosków złożonych w I kwar-
tale tego roku przez właścicieli budyn-
ków jednorodzinnych w poszczegól-
nych gminach w przeliczeniu na 1000 
budynków jednorodzinnych.

Trzeba skończyć z betonzą  
w polskich miastach
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Naszemu Koledze

Piotrowi Dudzie i Jego Bliskim
pragniemy przekazać słowa najgłębszego współczucia 

i żalu z powodu śmierci

MAMY
W imieniu

Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego  
NSZZ „Solidarność”

przewodniczący
Bogusław Hutek
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W trudnych chwilach
po śmierci

MAMY
naszego Kolegi

Piotra Dudy
dzielimy smutek z

Jego Rodziną i Bliskimi
W imieniu Krajowego Sekretariatu  

Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”

wyrazy współczucia przekazuje
przewodniczący
Jarosław Grzesik

Po śmierci 

MAMY
Piotrowi Dudzie i Jego Rodzinie

najszczersze wyrazy współczucia  
i słowa wsparcia

przekazują
pracownicy  

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność” 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

MAMY
naszego Kolegi

Piotra Dudy
Wyrazy najgłębszego żalu  

oraz zapewnienie o modlitwie

Rodzinie i Bliskim
W imieniu Krajowego Sekretariatu  

Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność”

składa
przewodniczący

Alfred Bujara

Naszemu Koledze

Markowi Frelichowi
przewodniczącemu „Solidarności”  

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  
w Rybniku

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
koleżanki i koledzy  

z biura terenowego NSZZ „Solidarność”  
w Rybniku

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

JERZEGO FRELICHA
wieloletniego działacza oświatowej „Solidarności” 

byłego wiceprezydenta Rybnika 

Wyrazy żalu oraz słowa otuchy

Rodzinie i Bliskim
w imieniu

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz 

Słowa otuchy  
i zapewnienia o modlitwie 

po stracie

MAMY
Piotrowi Dudzie i Jego Bliskim

składają  
koleżanki i koledzy

z jaworznickiej „Solidarności” 

Głęboko zasmuciła nas 
wiadomość o śmierci

MAMY
Piotra Dudy

przewodniczącego  
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Piotrze, w tych trudnych chwilach jesteśmy z

Tobą i Twoją Rodziną
Łączymy się z Wami w bólu  

i zapewniamy o naszej modlitwie

W imieniu przyjaciół  
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność”

przewodniczący
Dominik Kolorz

Wyrazy najgłębszego współczucia
w bolesnych chwilach po śmierci

MAMY
Koledze 

Piotrowi Dudzie i Jego Rodzinie
w imieniu

Krajowej Sekcji Hutnictwa  
NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący

Andrzej Karol 
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