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Do końca sierpnia na konta zdecy-
dowanej większości pracowni-
ków domów pomocy społecznej  

z województwa śląskiego wpłyną dodat-
kowe pieniądze. To premie przyznane 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego za pracę w czasie pande-
mii koronawirusa.

Zbigniew Spendel, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Spo-
łecznej NSZZ „Solidarność” i szef związku w 
Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu pod-
kreśla, że „na rękę” premia wyniesie 2150 zł. 
– Cieszymy się z tych pieniędzy. Samorząd 
województwa śląskiego jako jedyny w 
kraju pomyślał o pracownikach domów 

pomocy społecznej. Niemniej pewien 
niedosyt pozostał, bo na początku lipca 
zapowiadano, że będzie to 5 tys. zł – mówi 
przewodniczący. – W dodatku z informacji 
przekazywanych przez dyrektorów placó-
wek wynika, że nie wszyscy pracownicy tę 
nagrodę dostaną – podkreśla Zbigniew 
Spendel. Dodaje, że pieniądze należą się 
tym osobom, które przez trzy miesiące z 
rzędu miały bezpośredni kontakt z pen-
sjonariuszami. To oznacza, że pominięci 
zostaną np. kierowcy, osoby zatrudnione 
w administracji, czy w pralniach.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której 
pracownicy domów pomocy społecznej 
nie są równo traktowani przy podziale 

dodatkowych pieniędzy. W zeszłym roku 
do ponad 1000 placówek w całym kraju 
trafiły dodatkowe środki, które zostały 
rozdysponowane między pracowników. 
Najwięcej pieniędzy trafiło do pielęgniarek, 
co miało je zachęcić do pracy na jednym 
etacie i zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa. – Pielęgniarki przez cztery 
miesiące dostawały dodatek, który łącznie 
wyniósł ok. 5 tys. zł. Pozostali pracownicy 
mający bezpośredni kontakt z pensjona-
riuszami otrzymywali po ok. 860 zł „na rękę”. 
W woj. śląskim ten dodatek był wypłacany 
przez cztery miesiące, w innych regionach 
przez trzy miesiące – mówi przewodni-
czący. – W tym roku pielęgniarki również 

otrzymały dodatek w łącznej wysokości 
ok. 5 tys. zł na rękę. Te pieniądze im się z 
pewnością należały, ale co z innymi pra-
cownikami? – pyta Zbigniew Spendel.

Zaznacza, że pracownicy domów 
pomocy społecznej podlegają samo-
rządom, więc nie zostali objęci wzrostem 
wynagrodzeń zagwarantowanych w 
ustawie o minimalnym wynagrodzeniu 
w służbie zdrowia, mimo że większość z nich 
wykonuje zawody medyczne. W efekcie 
wynagrodzenia w DPS-ach są zbliżone do 
poziomu płacy minimalnej, co budzi wśród 
pracowników tych ośrodków poczucie 
krzywdy i niesprawiedliwego traktowania.

Aga

Pracownicy DPS-ów z premiami, ale bez podwyżek

Stop zamrażaniu płac

W 
happeningu wzięła 
udział ponad setka 
pracowników sądów 
i prokuratury z róż-
nych regionów kraju. 

Akcję wsparli przedstawiciele m.in. 
Służby Więziennej, Straży Pożarnej, 
Poczty Polskiej, Policji oraz pracownicy 
muzeów, ZUS-u i urzędów skarbowych. 
Przed gmachem KPRM stanęła dwume-
trowa lodowa rzeźba przedstawiająca 
Temidę. Jak wskazywali uczestnicy hap-
peningu posąg symbolizował planowane 
zamrożenie płac.

– Jesteśmy tu po to, żeby panu premie-
rowi odmrozić zamarznięte serce w spra-
wie naszych wynagrodzeń – powiedziała 

podczas happeningu Edyta Odyjas, prze-
wodnicząca „Solidarności” Pracowników 
Sądownictwa i Prokuratury. Jednocześnie 
dodała, że jeśli rząd nie wycofa się z pla-
nów zamrożenia płac w „budżetówce”, 
jesienią związkowcy zorganizują znacznie 
bardziej radykalny protest. – Dzisiaj to jest 
przedsmak tego, co szykujemy wspólnie 
na jesień. Sparaliżujemy wam budżetówkę 
– podkreśliła Edyta Odyjas.

Zamiar zamrożenia płac w państwo-
wej sferze budżetowej rząd przedstawił 
w czerwcu. Jak wskazują związkowcy, 
wynagrodzenia w budżetówce nie 
wzrosły ani o złotówkę już w bieżącym 
roku. Rok 2022 byłby więc już drugim 
z kolei bez jakichkolwiek podwyżek.  

– Pamiętamy czasy,  gdy od 2008 roku przez  
8 kolejnych lat nasze wynagrodzenia 
były zamrożone. Nie możemy dopuścić, 
by taka sytuacja się powtórzyła. Przy 
wysokiej inflacji i zamrożonych płacach 
z miesiąca na miesiąc realnie zarabiamy 
coraz mniej – zaznaczyła przewodnicząca.

Wskazała, że niskie płace i brak walo-
ryzacji wynagrodzeń w sądownictwie i 
prokuraturze powoduje, że wynagro-
dzenia coraz większej części pracowni-
ków tych instytucji są zbliżone do płacy 
minimalnej. – 90 proc. wynagrodzeń 
zasadniczych urzędników pracujących 
w sądach i prokuraturach mieści się w 
przedziale od 2 tys. zł netto do 3,1 tys. zł 
netto. Średnie wynagrodzenie zasadnicze 

netto wynosi 2 tys. 550 zł – informowała  
w trakcie happeningu.

Do uczestników akcji protestacyjnej 
wyszli przedstawiciele KPRM. Związ-
kowcy przekazali im petycję z postulatami 
skierowaną do premiera Mateusza Mora-
wieckiego. Najważniejszy z nich dotyczy 
wzrostu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej w przyszłym roku  
o 12 proc. Identyczne żądanie zostało zapi-
sane we wspólnym stanowisku przyjętym 
19 lipca przez centrale związkowe zasia-
dające w Radzie Dialogu Społecznego, 
czyli NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych  
i Forum Związków Zawodowych.

Łukasz Karczmarzyk

„Stop zamrażaniu płac” skandowali pracownicy sądów i prokuratury oraz innych branż „budżetówki” 
29 lipca przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Happening zorganizowany przez 
„Solidarność” był wyrazem sprzeciwu wobec rządowych planów dotyczących wstrzymania 
jakichkolwiek podwyżek w sferze budżetowej w przyszłym roku.

Foto: TŚD
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Przygotowania 
do strajku w 

Henkel Polska

Związkowcy z „Solidarności”  
w Henkel Polska odrzucili pro-
pozycję pracodawcy dotyczącą 

podwyższenia w przyszłym roku wyna-
grodzeń w koncernie o 5 proc. i rozpo-
częli przygotowania do akcji strajkowej.  
Jak zaznaczają, wzrost płac w tej wyso-
kości znacząco odbiega od oczekiwań 
pracowników firmy.

– Propozycja procentowego, a nie 
kwotowego wzrostu wynagrodzeń będzie 
powodowała zwiększenie zróżnicowania 
wysokości płac. W rezultacie najlepiej 
zarabiający otrzymają wyższe podwyżki 
niż pracownicy z najniższym wynagrodze-

niem – czytamy w piśmie do pracodawcy 
napisanym przez przedstawicieli „S” 6 sierp-
nia. – Podtrzymujemy swoje wcześniejsze 
postulaty – mówi Marcin Zabochnicki, prze-
wodniczący „Solidarności” w Henkel Polska.

Spór zbiorowy na tle płacowym trwa 
w Henkel Polska od lutego zeszłego roku. 
Związkowcy domagają się podwyższenie 
stawek godzinowych pracowników produk-
cyjnych o 4 zł brutto i 672 zł brutto podwyżki 
miesięcznego wynagrodzenia dla pozosta-
łych zatrudnionych. W czerwcu tego roku, 
po fiasku wielomiesięcznych negocjacji 
z przedstawicielami zarządu koncernu, 
związkowcy zorganizowali referendum straj-

kowe. „Tak” dla strajku powiedziało blisko  
97 proc. uczestników głosowania. – Do końca 
liczyliśmy na to, że sprawę podwyżek uda 
się załatwić przy stole negocjacyjnym, ale 
pracodawca nie zostawił na wyboru. Roz-
poczynamy przygotowania do akcji straj-
kowej, która odbędzie się po wakacjach 
– informuje Marcin Zabochnicki. 

Henkel produkuje środki czysto-
ści, kosmetyki i kleje. W Polsce posiada  
5 zakładów produkcyjnych i rozbudowaną 
sieć dystrybucji. W sumie w fabrykach i 
w sprzedaży zatrudnionych jest ponad 
1000 osób.

Aga

Foto: TŚD

3 
i 5 sierpnia zbiórka podpisów 
zorganizowana została na Placu 
Stulecia w Sosnowcu, popularnej 
„Patelni”. Jak informuje Joanna 
Sińska z sosnowieckiego biura 

terenowego „S”, akcja cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem. Część osób pod-
chodziła do stolika rozstawionego przez 
związkowców już z zamiarem podpisania 
się pod inicjatywą, inne dopytywały o co 
chodzi z emeryturami stażowymi. – Były 
dwie panie w wieku ok. 40 lat, które nie 
miały pojęcia o emeryturach stażowych, 
ale jak się dowiedziały, że mogą mieć moż-
liwość przejścia na emeryturę po 35 latach 
pracy, to od razu się podpisały. Wzięły też 
listy do podpisania do domu dla rodziny 
i przyjaciół – mówi Sińska.

Mieszkańcy Rybnika mogą się pod-
pisywać pod projektem „Emerytura za 
staż” na miejskim rynku w każdą środę 

i w każdy piątek sierpnia. Patrycja Kogut 
z BT „S” w Rybniku podkreśla, że wiele 
osób jest przekonanych do emerytur sta-
żowych i od razu podpisuje się na listach. 
– Inni oczekują argumentów za emery-
turami stażowymi – mówi.

– Najczęściej podpisują się osoby w 
średnim wieku i starsze – mówi z kolei 
Dariusz Warda z biura terenowego „S” w 
Tarnowskich Górach. – Są też tacy, którzy 
już mają emerytury, ale mówią, że chcą 
być solidarni i podpisują się dla swoich 
dzieci i znajomych – dodaje związkowiec. 
Przedstawiciele „S” zbierają podpisy na 
tarnogórskim targu dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki i w piątki.

Jak informują związkowcy, wśród 
podpisujących się pod projektem „Eme-
rytura za staż” znajdują się osoby, które 
nie ukrywają, że z niecierpliwością 
czekają na wejście nowych przepisów  

w życie. To zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, którzy bardzo wcześniej rozpo-
częli pracę zawodową, przepracowali 
już ponad 35 lat, czy 40 lat, ale nie mają 
uprawnień emerytalnych, bo nie osią-
gnęli odpowiedniego wieku. – Zgłosiła się 
do nas fryzjerka, która skończyła 56 lat i 
ma blisko 40 lat pracy. Podkreślała, że jest 
bardzo zmęczona i gdyby mogła, to już 
odeszłaby na emeryturę stażową. Są też 
takie kobiety, które mówią, że chciałyby 
odejść na emerytury stażowe, bo muszą 
się zająć np. wnukami, czy schorowa-
nymi rodzicami – mówi Karina Banaś z 
biura terenowego „S” w Zabrzu.

W akcji biorą też udział m.in. związ-
kowcy z zawierciańskiej „Solidarno-
ści”. – Ze względu na specyfikę naszego 
regionu, nie mamy stałego miejsca, w 
którym moglibyśmy rozstawić stolik i 
zbierać podpisy. Dlatego jeździmy od 

wioski do wioski i rozmawiamy z miesz-
kańcami, starając się dotrzeć do jak naj-
większej liczby osób – informuje Monika 
Ringwelska z biura terenowego śląsko-
-dąbrowskiej „S” w Zawierciu.

Listy można podpisywać nie tylko 
podczas zbiórek organizowanych na uli-
cach, ale także w siedzibach biur tereno-
wych związku oraz w siedzibie Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” w Katowicach.

Zbiórka podpisów pod projektem 
„Emerytura za staż” ruszyła 7 lipca. Do 
6 października Komitet Obywatelski 
Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o 
zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
roku o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie 
niektórych innych ustaw musi zebrać co 
najmniej 100 tys. podpisów.

Agnieszka Konieczny

W zakładach pracy, biurach terenowych Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz 
na ulicach największych miast naszego regionu przedstawiciele „S” zbierają podpisy pod obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Projekt „Emerytura za staż” 
zakłada możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn.

Trwa zbiórka  
podpisów pod projektem  

„Emerytura za staż”
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Z wiązkowcy domagają się 
podwyżek dla wszyst-
kich pracowników firmy 
od 1 września tego roku. 
– Produkcja cały czas 

idzie, zamówień jest bardzo dużo, 
firma dobrze stoi, a pracownicy tego 
nie odczuwają. Podniesienie stawek 
godzinowych o 3,50 zł brutto to 
wyważony i w pełni uzasadniony 
postulat – mówi Izabela Będkow-
ska, przewodnicząca „Solidarności”  
w Bitron Poland.

Oprócz podwyżek przedstawiciele 
„S” zgłosili żądanie dotyczące wypła-
cenia wszystkim pracownikom firmy 
nagrody wynoszącej 1500 zł brutto za 
wyniki ekonomiczne spółki w 2021 
roku. Chcą, by te pieniądze wpłynęły 
na konta pracowników w styczniu 
przyszłego roku. – Taka nagroda, uza-
leżniona od wyników firmy, powinna 
zostać na stałe wprowadzona do regu-
laminu wynagradzania – podkreśla 
przewodnicząca zakładowej „S” .

Kolejne żądanie dotyczy wpro-
wadzenia dodatkowej nagrody mie-
sięcznej w wysokości 450 zł brutto 
dla pracowników najmniej zarabiają-
cych. Jak wyjaśnia Izabela Będkow-
ska, są to osoby zatrudnione w tzw. 
wtryskarni, gdzie produkcja jest pro-
wadzona przez siedem dni tygodniu. 
– Pracownicy są zatrudnieni w syste-
mie pięciodniowym, np. od wtorku 
do soboty i nie mają możliwości 
wypracowania żadnych nadgodzin. 
Zarabiają najmniej, a wykonują naj-
bardziej uciążliwą pracę, co powinno 
im zostać zrekompensowane  
– dodaje. – Prawie wszyscy zatrudnieni 
tam pracownicy są członkami „Soli-
darności” i będziemy o nich walczyć  
– zapowiada.

Izabela Będkowska przypomina, 
że w marcu zeszłego roku związ-
kowcy podpisali z pracodawcą poro-
zumienie płacowe, zgodnie z którym 
stawki godzinowe miały wzrosnąć 
o 2 zł brutto. Dwa miesiące późnej 

ze względu na pandemię korona-
wirusa, strona związkowa zgo-
dziła się na zamrożenie podwyżek. 
Zostały one przywrócone dopiero w 
czerwcu tego roku. Równocześnie 
pracodawca wypłacił pracownikom 
2,5 tys. zł brutto, co miało stanowić 
rekompensatę za zamrożenie pod-
wyżek na rok. – Te pieniądze nie 
zrekompensowały ludziom strat, 
jakie ponieśli w tym czasie. Wyra-
zili zgodę za zamrożenie podwyżek, 
a inflacja praktycznie z miesiąca na 
miesiąc była coraz wyższa. Dlatego 
przedstawiliśmy pracodawcy postu-
laty płacowe i czekamy na rozpoczę-
cie negocjacji – podkreśla przewod-
nicząca zakładowej „S”.

W spółce Bitron Poland zatrud-
nionych jest ok. 1040 osób, zdecy-
dowana większość załogi to kobiety. 
Firma produkuje podzespoły 
dla przemysłu motoryzacyjnego  
i sprzętu AGD.

Agnieszka Konieczny

„Solidarność”  
z Bitronu wystąpiła 
o podwyżki

Podwyższenie stawek godzinowych o 3,50 zł brutto, wypłata 
nagrody za wyniki spółki oraz wprowadzenie dodatkowej premii dla 
najmniej zarabiających pracowników – to najważniejsze postulaty 
przedstawione pracodawcy 5 sierpnia przez „Solidarność” działającą 
w sosnowieckiej firmie Bitron Poland.

Wzrost płac 
w Kolejach 
Śląskich

Od 100 zł brutto do 250 zł brutto 
wzrosną wynagrodzenia 
zasadnicze w Kolejach Ślą-

skich – to najważniejsze zapisy poro-
zumienia podpisanego przez przed-
stawicieli organizacji związkowych 
i pracodawcę. Podwyżki otrzyma 
większość pracowników firmy.

Porozumienie podpisane 29 lipca 
kończy spór zbiorowy trwający w 
spółce od dwóch lat. W negocjacjach 
z przedstawicielami zarządu Kolei 
Śląskich brały udział dwie organiza-
cje związkowe: zakładowa „Solidar-
ność” oraz Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy Maszynistów Kolejowych 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w 
Katowicach.

Porozumienie wejdzie w życie 1 
października tego roku. Zgodnie z jego 
zapisami o kwoty wynoszące od 100 
do 250 zł brutto wzrosną wynagro-
dzenia zasadnicze m.in. kierowników 
pociągów, konduktorów, rewidentów 
taboru, maszynistów oraz sprzątaczy 
taboru kolejowego.

Jak informuje Piotr Potocki, wice-
przewodniczący „Solidarności” w 
Kolejach Śląskich, na nieco innych 
zasadach wzrosną wynagrodze-
nia instruktorów. Zamiast podwy-
żek stawek zasadniczych otrzymają 
oni dodatkową miesięczną premię 
wynoszącą 300 zł brutto. Będzie ona 
przyznawana za brak wypadków 
spowodowanych przez pracowników 
szkolonych przez poszczególnych 
instruktorów. – Instruktorzy maszy-
nistów, czy kierowników pociągów 
ponoszą ogromną odpowiedzialność, 
dlatego powinni być lepiej wyna-
gradzani. To od ich pracy zależy, czy 
wypadków na kolei będzie więcej, czy 
mniej – podkreśla wiceprzewodni-
czący zakładowej „S”.

Ponadto, od 1 stycznia przyszłego 
roku systemem nagród objęci zostaną 
pracownicy spółki, którzy w tej chwili 
nie mają prawa do miesięcznej pre-
mii. Jak wyjaśnia Piotr Potocki, chodzi 
o pracowników administracji, którzy 
stanowią ok. 30 proc. załogi spółki. 
Kolejny zapis porozumienia stanowi, 
że po zakończeniu I kwartału 2022 roku 
strony przystąpią do dalszych nego-
cjacji płacowych.

15 lipca, dwa tygodnie przed 
podpisaniem porozumienia, z inicja-
tywy „Solidarności” z Kolei Śląskich w 
siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” zor-
ganizowane zostało spotkanie przed-
stawicieli organizacji związkowych z 
pracodawcą, w którym uczestniczył 
szef śląsko-dąbrowskiej „S” Domi-
nik Kolorz. – Podczas tego spotka-
nia pracodawca zobowiązał się, że 
przedstawi nowe rozwiązania. Tydzień 
później przekazał takie propozycje 
płacowe, które byliśmy w stanie zaak-
ceptować – dodaje Piotr Potocki.

W Kolejach Śląskich zatrudnionych 
jest blisko 1100 osób.

Aga
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D z iennikarze por ta lu 
money.pl porównali ceny 
popularnych kosmety-
ków w polskich i niemiec-
kich Rossmannach. W 

teście użyto cen regularnych, nie brano 
pod uwagę okresowych promocji czy 
ofert specjalnych. Okazuje się, że np. za 
flakon wody toaletowej dla kobiet „Bruno 
Banani” w naszym kraju trzeba zapłacić 
ok. 40 zł więcej niż w Niemczech. Z kolei 
buteleczka o pojemności 30 ml perfum 
„Bold Instinct” sygnowanych nazwi-
skiem Davida Beckhama w Polsce kosz-
tuje 94,99 zł, a za naszą zachodnią granicą 
50 ml tych samych perfum można kupić 
za równowartość ok. 65 zł.

Sieć Rossmann zapytana przez 
money.pl o powody różnic w cenach tych 
samych produktów odpowiedziała, że 
wynikają one z faktu, iż drogerie zaopa-
trują się w poszczególnych krajach u 
różnych dostawców. Ponadto Rossmann 
SDP Sp. z o.o. (Rossmann Polska) oraz 
Rossmann GmbH (Rossmann Niemcy) 
mimo wspólnego szyldu są odrębnymi 
podmiotami, które prowadzą niezależną 
od siebie politykę zakupową i cenową.

To nie pierwszy raz
Można z dużą dozą prawdopodobień-
stwa przypuszczać, że takie wyjaśnienie 
nie usatysfakcjonuje wszystkich polskich 
konsumentów. Tym bardziej że w ostat-
nich latach media opisywały wiele podob-
nych sytuacji, w których okazywało się, że 
te same produkty sprzedawane w środ-
kowo-wschodniej Europie różnią się ceną 
lub jakością od artykułów oferowanych 
konsumentom na Zachodzie.

Kilka lat temu Matt Simister, ówczesny 
szef działu żywności w sieci handlowej 
Tesco, w wywiadzie dla BBC przyznał 
wprost, że produkty pierwszej kategorii 
trafiają na półki sklepowe w Wielkiej Bry-
tanii, a żywność drugiej klasy jest wysy-
łana do krajów naszego regionu. W jego 
ocenie dzieje się tak dlatego, że klienci np. 
w Polsce są mniej wybredni od Anglików.

Lepsze na Zachód,  
gorsze na Wschód
Już w 2016 roku organizacje konsumenc-
kie z Czech, Chorwacji, Słowacji, Litwy 
czy Węgier alarmowały, że towary tej 
samej marki, w takich samych opakowa-
niach różnią się składem w zależności od 
tego, w jakim kraju są sprzedawane. Testy 
wykonane na Słowacji i Węgrzech wyka-
zały, że w wielu przypadkach producenci 
oszczędzają na składzie swoich wyrobów 
sprzedawanych Europie Wschodniej. 
Przejawia się to m.in. zastępowaniem 
dobrej jakości tłuszczów tanim olejem 
palmowym, niższą zawartością mięsa w 
przetworzonej żywności, stosowaniem 
słodzików zamiast cukru, czy sztucznych 
aromatów zamiast naturalnych.

W 2022 roku wejdzie w życie zno-
welizowana dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych. Przepisy, które 
zmieniono w 2019 roku pod naciskiem 
państw członkowskich UE z naszego 
regionu, mają ograniczyć zjawisko 
podwójnych standardów. Jednak już w 
momencie przyjmowania nowelizacji 
w Parlamencie Europejskim pojawiały 
się głosy, że jest ona źle skonstruowana 
i nie rozwiąże problemu. Chodzi m.in. 
o zapis, zgodnie z którym to konsument 

będzie musiał udowodnić, że w jego kraju 
jakość danego produktu jest gorsza niż  
w innych państwach.

Pracownicy drugiej kategorii
W ocenie handlowej „Solidarności” sto-
sowanie przez wielkie koncerny odmien-
nych standardów w zachodniej i wschod-
niej części Europy dotyczy nie tylko cen i 
jakości produktów. Jeszcze bardziej rażące 
różnice występują w kwestii warunków 
zatrudnienia i wynagradzania pracow-
ników sieci handlowych. Jak wynika z 
danych Uni Global, europejskiej federa-
cji związków zawodowych zrzeszającej  
7 mln pracowników z sektora usług i han-
dlu, liczba pracowników zatrudnionych 
w porównywalnej wielkości sklepach 
w Polsce jest znacznie mniejsza niż na 
Zachodzie. – We Francji w podobnej licz-
bie sklepów detalicznych pracuje ok. 600 
tysięcy pracowników więcej, natomiast w 
Wielkiej Brytanii – dwa razy więcej niż 
w Polsce. Mówimy tu o sklepach tych 
samych sieci handlowych. Polscy pracow-
nicy pracują dwa razy ciężej, a na dodatek 
otrzymują trzy– lub nawet czterokrotnie 
niższe wynagrodzenia – mówi Alfred 
Bujara, szef Krajowego Sekretariatu Ban-
ków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”.  
– Oczywiście przyczyn tego stanu rzeczy 
jest wiele, ale jedną z najważniejszych 
jest to, że np. we Francji do związków 
zawodowych należy w handlu znacz-
nie większy odsetek pracowników niż 
w naszym kraju. Jeśli polscy pracow-
nicy się nie zorganizują, trudno oczeki-
wać, że cokolwiek zmieni się na lepsze  
– dodaje przewodniczący.

Łukasz Karczmarzyk

Ten sam kosmetyk  
w drogerii Rossmann  

w Polsce może być 
nawet o kilkadziesiąt 
złotych droższy niż w 

Niemczech – wynika z 
ustaleń money.pl.  

W przeszłości 
wielokrotnie  

okazywało się, że 
produkty tej samej 

marki sprzedawane we 
wschodniej i zachodniej 
części Europy różnią się 

ceną lub jakością. Jak 
podkreśla handlowa 

„Solidarność”, podwójne 
standardy dotyczą 

też zatrudnienia 
pracowników.

Europa dwóch jakości
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

6 EKOLOGIA I ROZWÓJ
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yrekcja O
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K olejne kontrole Regional-
nej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowi-
cach potwierdzają skuces 
ornitologów i przyrodni-

ków. Na wyspie gniazdują już śmieszki, 
rybitwy rzeczne, a nawet rzadka mewa 
czarnogłowa. – Ptaki co prawda zało-
żyły swoje gniazda nieco później niż w 
innych miejscach, ale wynika to z faktu, 
że tej wyspy wcześniej nie znały. Musiały 
się z nią oswoić i przekonać się, że to bez-
pieczne miejsce – mówi Jacek Betleja z 
Górnośląskiego Koła Ornitologicznego.

Jako pierwsze, w maju, na sztucz-
nej wyspie pojawiły się śmieszki, które 
zaczęły budować tam swoje gniazda. 
W sumie na wyspie jest już ponad 200 
par tej mewy. Nieco później pojawiły 
się rybitwy rzeczne, w czerwcu ornito-
lodzy stwierdzili obecność 20 par lęgo-
wych tego gatunku. – Niespodziewanym 
gościem już w pierwszym roku istnienia 
wyspy okazała się rzadka mewa czarno-
głowa. W Polsce gniazduje tylko 50-80 
par tego gatunku, z czego jedna para 
wyprowadziła na naszej wyspie 2 młode. 
Pisklęta mewy czarnogłowej i rybitwy 

rzecznej zostały zaobrączkowane – infor-
muje Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach.

Jak podkreślają przedstawiciele RDOŚ, 
w poprzednich latach ptaki również zakła-
dały siedliska na tym terenie, ale były one 
regularnie zalewane podczas lipcowych 
deszczy, co sprawiało, że zniszczeniu ule-
gało nawet kilkaset ptasich gniazd.

Posiadająca powierzchnię 450 m2 
wyspa powstała w rejonie ujścia Wisły 
do zbiornika. Inwestycja została zrealizo-
wana w zeszłym roku na zlecenie Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w porozumieniu ze Starostwem Powia-
towym w Pszczynie oraz Górnośląskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów.

Wyspa została wybudowana w ramach 
projektu LIFE.VISTULA.PL, którego celem 
jest zabezpieczenie siedlisk ptaków, w 
szczególności ślepowrona i rybitwy rzecz-
nej w obszarach Natura 2000 położonych w 
Dolinie Górnej Wisły. Budowa kosztowała 
1,3 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z 
Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz z WFOŚiGW w Katowicach.

Agnieszka Konieczny

Wśród 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.

Ptaki zasiedliły sztuczną wyspę 
na Zbiorniku Goczałkowickim

Wielki 
Dzień Pszczół

8 sierpnia obchodziliśmy 
Wielki Dzień Pszczół. Ma 
on zwrócić uwagę na rolę, 

jaką owady zapylające pełnią  
w środowisku. 

Zapylają aż 77 proc. gatunków 
roślin, z których są wytwarzane pro-
dukty spożywcze. Zawdzięczamy im 
produkcję 1/3 żywności. Gdyby nie 
pszczoły, wielu owoców i warzyw nie 
byłoby wcale, a plony niektórych 

byłyby o wiele niższe. Szacuje się, że 
w Polsce praca pszczół jest warta 
ponad 4 mld zł rocznie, a produk-
cja miodu to tylko część pożytków, 
jaki przynoszą nam te owady, bo 
zapylają też kwiaty, krzewy i drzewa .

Od 2017 roku leśnicy organizują 
8 sierpnia akcję „Pszczoły wracają 
do lasu”. W jej ramach w lasach 
sadzone są miododajne drzewa i 
krzewy, które mają stanowić poży-

wienie dla pszczół. W miejscach 
sprzyjających zasiedleniu przez 
pszczoły wieszane są barcie, czyli 
sztuczne dziuple wydrążone najczę-
ściej w kłodach sosnowych. Wysie-
wane są także łąki kwietne. Wszyst-
kie te działania mają przyciągnąć 
pszczoły do lasu. To właśnie las był 
miejscem, gdzie ludzie nauczyli się 
pozyskiwać od pszczół miód. 

AK

Sztuczna wyspa na Jeziorze Goczałkowickim spełniła nadzieje przyrodników. Chronione gatunki 
ptaków zakładają na niej swoje gniazda. To dla nich szansa na przetrwanie obfitych opadów 

deszczu, podczas których w poprzednich latach nowe lęgi były regularnie zalewane.
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Słowa głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

JANA DĄBROWY
Rodzinie i Bliskim

W imieniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa  
i Energetyki NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący
Jarosław Grzesik

W bolesnych chwilach po śmierci

SYNA
Łączymy się w smutku z

Adamem Byzdrą i Jego Rodziną
w imieniu

Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów  
NSZZ „Solidarność”
słowa współczucia 

przekazuje
przewodniczący

Bronisław Skoczek 

Wyrazy żalu i słowa otuchy
w trudnych chwilach po śmierci

SYNA
Adamowi Byzdrze i Jego Rodzinie

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność”

składa
przewodniczący
Dominik Kolorz

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

Panu

Piotrowi Dudzie
Przewodniczącemu
NSZZ „Solidarność”

z powodu śmierci

MAMY
składają

Zarząd i Rada Nadzorcza
Polskiej Grupy Góniczej S.A.

Ze smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JANA DĄBROWY
działacza „Solidarności” represjonowanego  

i internowanego w stanie wojennym
byłego przewodniczącego „S”  

w kopalni Brzeszcze

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz 

Panu Przewodniczącemu
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Piotrowi Dudzie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają

Zarząd i Pracownicy oraz Rada Nadzorcza
GSU Spółka Akcyjna

Kartka z kalendarza

Kondolencje

41. urodziny śląsko-
dąbrowskiej „Solidarności”
21 sierpnia, Tarnowskie Góry
41. rocznica strajku w Fabryce Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych „Fazos”
godz. 10.00 – msza św. w kościele świętych apostołów 
Piotra i Pawła
godz. 10.50 – złożenie kwiatów przy Dzwonnicy 
Gwarków pod tablicą upamiętniającą strajkujących 
pracowników Fazosu
godz. 11.15 – koncert plenerowy reprezentantów 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury  
im. Henryka Jordana

3 września, Jastrzębie-Zdrój
41. rocznica podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego
godz. 09.00 – uroczysta msza św. w kościele  
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła,  
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A
godz.10.45 – uroczystości pod Pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego, plac im. Tadeusza Jedynaka 

11 września, Dąbrowa Górnicza 
41. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego
godz. 10.00 – uroczysta msza św. w Sanktuarium  
św. Antoniego z Padwy, ul. Kościelna 20
godz. 12.00 – uroczystości przed Pomnikiem 
Porozumienia Katowickiego (obok bramy głównej 
ArcelorMittal Poland S.A., al. Józefa Piłsudskiego 92)
godz. 14.30 – wręczenie Krzyży Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Medali Stulecia Odzyskania Niepodległości, 
Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1

21 sierpnia o godz. 7.00 
rozpoczął się strajk  
w Fabryce Zmechani-
zowanych Obudów 
Ścianowych Fazos w 

Tarnowskich Górach. Był to pierwszy strajk w 
ówczesnym województwie katowickim w lecie 
1980 roku. Protest rozpoczął się na wydziale 
stalowni, potem do akcji przyłączyli się pra-
cownicy kolejnych wydziałów. Około godz. 
10.00 w hali montażowej strajkujący zwołali 
masówkę, podczas której spisali listę żądań i 
przekazali ją dyrektorowi naczelnemu. Część 
postulatów dotyczyła spraw zakładowych, w 
tym podwyżek płac, pozostałe odnosiły się do 
spraw ogólnospołecznych. Pracownicy doma-
gali się m.in. zwiększenia wysokości zasiłków 
rodzinnych do wysokości obowiązujących w 
wojsku i milicji, poprawy zaopatrzenia placó-
wek handlowych, przywrócenia cen z maja 
1976 roku, czy obniżenia opłat za przedszkola 

22 sierpnia uzgodnione zostało porozumie-
nie, ale zakładało ono jedynie realizację postu-
latów zakładowych, dlatego strajk nie został 
zakończony, lecz zawieszony do 31 sierpnia.

Po podpisaniu porozumień w Szczecinie 
i w Gdańsku załoga Fazosu zrezygnowała 
ze wznawiania protestu, uznając, że sygno-
wane na Pomorzu dokumenty są realizacją 
ich postulatów ogólnospołecznych.

Erw
Foto: TŚD
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Moja teściowa jest tak spasiona,  
że zamiast jelita cienkiego,  

ma dwa grube.
  

Papier zniesie wszystko,  
a internet jeszcze więcej.

  

W życiu jest jak w bajce  
– żenisz się i bajka się kończy.

  

Pamiętajcie, że każdy posiłek zjedzony 
po godz. 0:00 można z czystym 

sumieniem uważać za śniadanie.
  

Paradoks powodzi: można być 
jednocześnie zalanym i trzeźwym.

  

Pani w szkole:  
– Jasiu wymień 4 pory roku. 

Jasiu:  
– Lockdown, lockdown, lato, lockdown.

  

W dwutygodniowym lockdownie 
najcięższych jest pierwsze sześć 

miesięcy.
  

Nie jestem leniwy,  
jestem energooszczędny! 

  

– O, jaki masz ciekawy tatuaż na nodze!
– To żylaki.

  

Doświadczony rowerzysta poznaje 
wszystkie owady po smaku. 

  

Im bardziej jesteś przekonany,  
że twój samochód to auto terenowe, 

tym dalej musisz iść po traktor. 
  

Dowcipy z Sasina zawsze będą  
mnie bawić. Nawet powtórzone  

70 milionów razy. 

 Humor:

Pamiętacie ten tekst? „Od 
soboty do pierwszego 
jeszcze dwa tygodnie,  

z głodu rękę wbijam w ścianę, drugą 
trzymam w spodniach; jeden tylko sen 
– mała kromka chleba, bo przewrócę 
się... bieda, bieda, bieda”. To pierw-
sza zwrotka tekstu piosenki Pawła 
Kukiza o biednym Jarosławie Gowi-
nie. Powstała trzy lata temu, krótko 
po publicznym wyznaniu Gowina, że 
w czasach, gdy był ministrem sprawie-
dliwości w rządzie peło i zarabiał 17 tys. 
zł miesięcznie, to nie starczało mu do 
pierwszego. Ubaw był po pachy.

Nie wiemy, czy sam chciał, 
czy Kaczafi go zmusił, ale 
za rządów PiS-u bidował 

jako wicepremier, minister nauki oraz 
szef resortu rozwoju i pracy. W końcu 
krwawy dyktator się zlitował i rękami 

przybocznego PMM zdymisjonował 
udręczonego stanowiskami i mikrymi 
pensjami Gowina. Dosyć biedowania!

Część tzw. analityków 
polskiej sceny politycz-
nej mówi, że to koniec 

Zjednoczonej Prawicy i początek 
szybkiej ścieżki do przyspieszonych 
wyborów. Czyżby? Przecież „zjedno-
czona prawica” to tak po prawdzie w 
naszej Ojczyźnie oksymoron, czyli 
„sucha woda”, „gorący lód” czy też 
„żywy trup”. Zresztą nie tylko pra-
wica. Sojusze lewicowe i zjednocze-
nia centrowe z tej samej matki. Takie 
PPI. Partie Partykularnych Interesów.

Ale dosyć już tego polityko-
wania. Wakację są. Sezon 
ogórkowy. Więc tematyka 

stara i lubiana. Instagramowe baby, 

tzw. „słomiary” wchodzą rolnikom 
w szkodę i „szczelają” selfiki na 
belach słomy. Ludzie stoją w kolejce 
do dzikiej przyrody w Tatrach. 
Drogowcy zapewniają korkowe 
atrakcje na trasach wiodących nad 
morze i znad morza. Krótko mówiąc, 
cieszmy się latem.

Niemniej nie chcieliby-
śmy tak nagle zakończyć  
i stawiać kropkę znie-

nacka, dlatego sięgnęliśmy do 
wieści internetowych od naszych 
zachodnich sąsiadów i tam znaleźli-
śmy perełkę. Wiecie, taką informację 
z cyklu „U nas takich rzeczy jeszcze 
się nie od….ala”. Otóż jak doniósł 
portal dw.com, w głównej stołówce 
firmowej VW w Wolfsburgu pra-
cownicy nie będą mogli jeść mięsa. 
Będą tam oferowane wyłącznie dania 
wegetariańskie i wegańskie. Znikną 
m.in. lubiane przez pracowników 
kiełbaski curry z ketchupem. Lubiane 
tak bardzo, że w 2019 roku, czyli rok 
przed pandemią, zakładowa masar-
nia wyprodukowała 7 mln kiełba-
sek curry. I co teraz? A nic. Niemce 
praktyczne są. Kiełbaski nadal 
można będzie kupić tylko w innej 
stołówce, stojącej po drugiej stronie 
drogi. Taki sam modus operandi jak 
z węglem kamiennym. Niby Niemcy 
„zieloni” są jak trawka w ogródku, na 
całę Europę wrzeszczą, że górnictwo 
węglowe trzeba likwidować, ale na 
wszelki wypadek w maju tego roku 
uruchomili elektrownię węglową 
Datteln 4. Żeby nie zabrakło prądu 
do przyrządzania wursztów z curry.

Podróżny&Gospodzki
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