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4 Pracownicy budżetówki 
protestowali w Warszawie. 
Chcą podwyżek płac o 12 proc.
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Założyli „Solidarność” w Cobra 
Europe, od razu wynegocjowali 
podwyżki.

DWA TYSIĄCE 
DEMONSTRANTÓW  

W LUKSEMBURGU  
W OBRONIE TUROWA  

I POLSKIEJ GOSPODARKI

Foto: TŚD

3



Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”
Katowice 4.11.2021 / Nr 21/20212 Z DRUGIEJ STRONY

31 października rozpoczął się szczyt 
klimatyczny w Glasgow. Mniej 
wtajemniczonym wyjaśnię krótko, 
że to taki globalny spęd, na który 
możni tego świata zlatują się, aby 

debatować nad tym, jak podatkami, zakazami i naka-
zami zmusić maluczkich do rezygnacji z normalnego 
życia w imię walki ze zmianami klimatu. Oczywiście 
owa walka musi przebiegać w sposób umożliwia-
jący możnym jak największy zysk, czy to finansowy,  
czy polityczny. 

Od kilku lat za sprawą pewnej nastoletniej Szwedki 
na klimatyczne spędy przyjeżdżają także młodzieżowi 
aktywiści z różnych, jednak zazwyczaj tych bogatszych 
części świata. Nieletni rewolucjoniści domagają się 
natychmiastowej rezygnacji z paliw kopalnych i wytwa-
rzania energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych, czyli 
wiatraków i paneli słonecznych. 

Grupka młodocianych bojowników o nowy, wspa-
niały świat wyruszyła do Glasgow również z naszego 
kraju, poprzedzając to konferencją prasową przed dwor-
cem centralnym w Warszawie. W czasie konferencji 
kilka dziewcząt wyjaśniło, czego żądają od wszystkich 
innych mieszkańców naszej planety oraz dlaczego ich 
żądania mają zostać zrealizowane natychmiast. Wska-
zały również powody, dla których to właśnie one wiedzą 
najlepiej, jak należy świat poukładać. Młode aktywistki 
dla podkreślenia ogromu własnego poświęcenia zazna-
czyły, że do Szkocji jadą pociągiem i choć podróż będzie 
długa i męcząca, są gotowe dzielnie znosić wszelkie nie-
wygody dla dobra sprawy. 

Spójrzmy zatem, co trzeba by zrobić, żeby tę ich 
„sprawę” urzeczywistnić. Według danych Międzyna-
rodowej Agencji Energii z wiatru i słońca produkuje się 
obecnie 2,2 proc. całej energii wytwarzanej na świecie.  
Z paliw kopalnych, czyli węgla, ropy i gazu ponad 80 proc. 
Pomińmy fakt, że oparcie całego systemu energetycznego 
na źródłach odnawialnych jest niewykonalne. Nawet 
gdyby takie nie było, to pełne zastąpienie paliw kopalnych 
OZE wymagałoby miliardów nowych turbin wiatrowych, 
paneli słonecznych i akumulatorów. To z kolei oznaczałoby 
konieczność ogromnego wzrostu wydobycia litu, kobaltu, 
miedzi, żelaza, aluminium i wielu innych surowców,  
w tym metali ziem rzadkich na całym świecie. 

Tak się niestety składa, że większość tych surowców 
wydobywa się głównie w biednych rejonach świata:  
w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Skupmy się tylko 
na jednym surowcu, mianowicie na kobalcie, materiale 
niezbędnym do produkcji akumulatorów, również tych 
zasilających smartfony i laptopy młodych aktywistów 
klimatycznych. 60 proc. wydobywanego na świecie 
kobaltu pochodzi z południowo-wschodnich prowincji 
Demokratycznej Republiki Kongo, jednego z najbied-
niejszych krajów świata. W dużej części kongijski kobalt 
jest wydobywany w biedaszybach rękoma dzieci, nie-
rzadko nawet pięcioletnich. 

W sieci bez trudu można znaleźć wstrząsające relacje 
opisujące małych chłopców, którzy w takich biedaszy-
bach spędzają po kilkanaście godzin dziennie w ciem-
nościach, bez żadnych zabezpieczeń. Prymitywnymi 
narzędziami wydobywają drogocenny metal. Za dzień 
pracy dostają 2 dolary lub po prostu jedzenie i dach nad 
głową. Harują tak dzień w dzień, modląc się, żeby chod-
nik się nie zawalił i nie pogrzebał ich żywcem. Takie 
wypadki to niemal codzienność. Można też przeczytać 
o dziewczynkach, które całymi dniami sortują urobek 
na powierzchni, przy okazji wdychając toksyczny pył. 

UNICEF szacuje, że w 2014 roku tylko w kongijskiej 
prowincji Katanga w kopalniach pracowało 40 tys. 
dzieci. Na całym świecie dzieci-górników jest ok. milion. 
Ile ich będzie, jeśli popyt na kobalt, lit i metale ziem 
rzadkich wzrośnie kilkadziesiąt razy? 10 mln? 20? Jeśli 
mielibyśmy na serio przestawić się wyłącznie na OZE, to 
taki scenariusz jest nieunikniony. Czy na pewno takiej 
rewolucji chcemy?

Młodość ma swoje prawa. Nastoletnie aktywistki roz-
sypujące mądrości na konferencji przed dworcem central-
nym w Warszawie mają prawo być naiwne i przekonane 
o własnej nieomylności. Mają prawo myśleć, że świat jest 
czarno-biały i bez trudu można w nim odróżnić dobro 
od zła. Warto jednak czasem przeczytać na swoim smart-
fonie coś więcej, niż tylko tweety Grety Thunberg. Np. 
historie małych Kongijczyków. Warto, tym bardziej że 
ów smartfon działa być może właśnie dzięki ich niewol-
niczej pracy w biedaszybach. Innymi słowy warto mieć w 
sobie odrobinę pokory. Bo bez niej młodzieńczy idealizm 
okazuje się być zwykłym gówniarstwem.

Trzeci z Czwartą;)

Chodzi o to zwłaszcza...

Rewolucja wymaga ofiar?

Gdzie jest 
minister?

Związki zawodowe, które w maju 
podpisały z rządem umowę spo-
łeczną w sprawie transformacji 

górnictwa i województwa śląskiego, 
żądają natychmiastowego spotkania z 
wicepremierem i ministrem aktywów 
państwowych Jackiem Sasinem. Nie-
pokój strony społecznej budzi wakat 
na stanowisku wiceministra odpowie-
dzialnego za sektor wydobywczy. 

W piśmie skierowanym 2 listopada  
do szefa MAP związkowcy wskazują,  
że niepowołanie – jak dotąd – następcy 
Artura Sobonia, przyczynia się do opóź-
nienia procesu prenotyfikacji umowy 
społecznej przez Komisję Europejską. 
Soboń, który w październiku przeszedł  
z Ministerstwa Aktywów Państwowych  
do resortu rozwoju i technologii, prowadził 
negocjacje dotyczące tego dokumentu z 
przedstawicielami KE.

– Zwracamy uwagę, że do końca roku 
kalendarzowego pozostały dwa miesiące. 
Bez wstępnej zgody na prenotyfikację 
umowy społecznej od stycznia spółki 
węglowe nie będą mogły otrzymywać 
subsydiowania z budżetu państwa, co 
zagrozi ich płynności finansowej. Szczegól-
nie trudną sytuację będą miały podmioty, 
które zostaną wydzielone poza macie-
rzyste koncerny energetyczne, z którymi 
dotąd były ściśle powiązane – napisali 
liderzy central związkowych. 

KAR

Foto: flickr.com
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age Journeys Sasha Lezhnev

Liczba tygodnia:

tyle prywatnych odrzutowców  
z dygnitarzami na pokładzie  

przyleciało na szczyt klimatyczny  
COP26 w Glasgow – doniósł Daily Mail. 
Jak wyliczył brytyjski dziennik, flota pry-

watnych samolotów wyemitowała 13 tys. 
ton CO2. Warto podkreślić, że przywódcy 

państw oraz inni możni tego świata przy-
lecieli do Szkocji właśnie po to, by debato-

wać jak ograniczyć globalną emisję gazów 
cieplarnianych. Hipokryzja elit to jednak 

wcale nie największy problem COP26. Na 
klimatycznym szczycie nie pojawił się Xi 
Jinping, przywódca Chin, czyli państwa, 

które wytwarza najwięcej gazów cieplar-
nianych na świecie. Zabrakło też Włady-

mira Putina, prezydenta Rosji, będącej 
czwartym największym emitentem. 

W Glasgow nie pojawili się też m.in. prezy-
denci Brazylii i Turcji, krajów które zajmują 

kolejno 12 i 16 miejsce na tej liście. 

400 
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D ziś przyszliśmy pokazać, 
że Turów jest, był i będzie. 
Jesteśmy dziś pokojowi, ale 
jak będzie trzeba, to zablo-
kujemy całą Unię Europej-

ską – powiedział na początku manifestacji 
Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w Kopalni Węgla Brunat-
nego „Turów”. – Jesteśmy tu jako reprezen-
tacja całego kraju. W całej Polsce wspierają 
nas pracownicy. Mamy prawo we własnym 
kraju pracować i pilnować miejsc naszej 
pracy – podkreślił szef Komisji Krajowej 
„S” Piotr Duda. Protestujących górników 
z kopalni Turów wsparła licznie reprezen-
tacja śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” . 
– Zawsze byliśmy solidarni i dziś musimy 
być szczególnie solidarni z Turowem. Nie 
będziemy respektować nakazów i zakazów 
Trybunału Niesprawiedliwości – mówił 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności” Dominik Kolorz.

NSZZ „Solidarność” zapowiadał przed 
manifestacją, że skoro TSUE na podsta-
wie jednoosobowej decyzji uważa, że 
ma prawo do zamknięcia kopalni dającej 
utrzymanie tysiącom polskich rodzin, to 
związek ma prawo wydać własne „posta-
nowienie zabezpieczające” w postaci decy-
zji o zamknięciu TSUE. I takie wydane 
przez Piotra Dudę postanowienie zostało 
odczytane podczas otwarcia zgromadze-
nia. – Działając z upoważnienia Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, która jako 
najwyższa władza wykonawcza związku 
podjęła decyzję o skierowaniu do Krajo-
wego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” wniosku o ocenę legalności działal-
ności Trybunału Niesprawiedliwości Unii 
Europejskiej, postanawiam jako przewod-
niczący związku wydać w trybie zabez-
pieczenia do czasu rozstrzygnięcia przez 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” wniosku, decyzję o natychmiasto-

wym zawieszeniu funkcjonowania TSUE  
– brzmi treść postanowienia szefa Komisji 
Krajowej.

Związkowcy przygotowali też pety-
cję, w której wezwali TSUE do prze-
strzegania prawa. Delegacja NSZZ „Soli-
darność” nie została wpuszczona do 
siedziby Trybunału, więc protestujący 
zostawili petycję w dziurze w płocie 
odgradzającym manifestantów od gma-
chu TSUE. Demonstracja zakończyła się 
przed budynkiem ambasady czeskiej 
w Luksemburgu, gdzie demonstranci 
przekazali ambasadorowi petycję, która 
zawierała apel o to, aby sąsiedzi rozwią-
zywali swoje problemy między sobą, a 
nie angażowali w to inne instytucje, 
które próbują konflikt międzysąsiedzki 
wykorzystać do realizacji nie polskich, 
ani czeskich, lecz własnych interesów.

Łukasz Karczmarzyk,
Grzegorz Podżorny

Foto: TŚD

Wielka demonstracja  
w Luksemburgu w obronie 
Turowa i polskiej gospodarki

Sposób, w jaki policja z Luksem-
burga przywitała związkowców z 
Polski, wywołał ogromne oburzenie 
wśród uczestników protestu. Wielu 
mówiło, że pierwsze skojarzenie 
to ZOMO i lata 80-te ubiegłego 
wieku w Polsce. W Luksemburgu na 
uczestników demonstracji czekały 
zasieki, drut kolczasty i policyjne 
wozy opancerzone.

Około 2 tys. związkowców z całej Polski przyjechało do Luksemburga,  
aby wyrazić sprzeciw wobec decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie zamknięcia kopalni Turów. Jak podkreślił Jarosław 
Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  
NSZZ „Solidarność”, decyzja ta stanowi zagrożenie nie tylko dla pracowników 
kopalni i polskiego sektora energetycznego, ale dla całej polskiej gospodarki.

Zasieki w 
Luksemburgu
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Z organizowana przez „S” mani-
festacja rozpoczęła się w samo 
południe przed siedzibą Mini-
sterstwa Finansów. Na przynie-
sionych przez demonstrantów 

transparentach widniały hasła: „Mamy 
dość pracy za miskę ryżu” czy „Dość dys-
kryminacji. Dość urzędniczej jałmużny”. 
Wśród uczestników protestu nie zabrakło 
przedstawicieli policji, służby więziennej, 
a także muzeów i urzędów wojewódzkich. 
Śląsko-dąbrowską „S” reprezentowało kil-
kaset osób z różnych instytucji.

Sprzed gmachu resortu finansów, 
przy dźwiękach syren, wuwuzeli i 
gwizdków demonstranci przeszli pod 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam 
postawili lodową rzeźbę przedstawiającą 
okienko kasowe. Instalacja ta symboli-
zowała zamrożone płace w budżetówce.  
– Panie premierze, przychodzimy do pana 
po kasę. Żądamy pieniędzy. Gdzie pan 
jest, panie premierze? Za każdym razem, 
kiedy wysyłamy petycje, nie ma żadnego 
dialogu. My już przeżyliśmy 8 lat zamro-
żenia naszych wynagrodzeń. Stoimy w 
miejscu. Za chwilę rząd ogłosi minimalną 

i co się stanie? Większość z nas znowu trafi 
na płacę minimalną. My się z tym nie zga-
dzamy – mówiła przed gmachem KPRM, 
Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyza-
kładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownic-
twa i Prokuratury. Zaznaczyła, że oprócz 
podwyżek wynagrodzeń związkowcy 
domagają się ujednolicenia zasad wyna-
gradzania w sferze budżetowej. Obecnie 
reguluje je blisko 200 aktów prawnych, 
co prowadzi do nierównego traktowania 
pracowników.

Uczestnicy demonstracji podkreślali, 
że w przyszłym roku rząd planuje podnie-
sienie wynagrodzeń w sferze budżetowej 
o 4,4 proc. Jednak część środków z tej puli 
zostanie przeznaczona na ustawowe pod-
wyższenie minimalnych wynagrodzeń 
oraz dodatki stażowe. – Panie premierze, 
pan jest naszym pracodawcą. Proszę nie 
traktować nas jak ludzi drugiej katego-
rii. Jeżeli są pieniądze dla różnych grup 
społecznych, dlaczego nie ma dla nas? 
Dlaczego pan oszukuje społeczeństwo, 
twierdząc, że otrzymujemy 6 proc. pod-
wyżki w związku z ustawą okołobudże-

tową. To nieprawda – zaznaczył Tomasz 
Ludwiński, przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Pracowników Skarbowych NSZZ 
„Solidarność”. – W krajach zachodnich 
pracownicy sfery budżetowej należą do 
elity, w Polsce zostali zredukowani przez 
władzę do biedoty pracującej. Nie ma 
zgody na traktowanie nas jak klientów 
opieki społecznej, a nawet gorzej – dodała 
Lucyna Rydz, reprezentująca pracowni-
ków urzędów wojewódzkich.

Przed siedzibą premiera protestujący 
skandowali hasła: „12 proc. do godności, 
12 kroków do normalności”, „12 to nie 
żadna łaska. 12 to już fajna kaska” oraz 
„Solidarność wspólną bronią”.

Pracownicy sądownictwa, proku-
ratury, służby więziennej, policji czy 
instytucji skarbowych nie mają prawa do 
strajku. Udział w demonstracji to jedyny 
sposób, w jaki mogą wyrazić niezadowo-
lenie i zwrócić uwagę na swoje problemy. 
Podobny happening, w którym wzięli 
udział przedstawiciele różnych branż 
„budżetówki”, zorganizowany został  
w Warszawie pod koniec lipca.

Agnieszka Konieczny

Pracownicy sektora 
budżetowego, m.in. 
sądów, prokuratury  

i urzędów skarbowych 
protestowali 23 
października w 

Warszawie. Uczestnicy 
demonstracji domagali 

się podwyższenia 
w przyszłym roku 

wynagrodzeń o 12 proc.

12 proc. to nie żadna łaska
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D ane Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczące 
liczby umów na czas nie-
określony obejmują okres 
od końca 2019 roku do 

końca II kwartału tego roku. W ocenie 
dr. Jana Czarzastego, ekonomisty ze 
Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie, statystyki te pokazują, że sytuacja 
gospodarcza jest lepsza, niż prognozo-
wano podczas pierwszej fali Covid-19,  
co przekłada się na wzrost zapotrzebowa-
nia na pracowników.

– Mieliśmy do czynienia z sytu-
acją bez precedensu. Takiej epidemii  
i takiego kryzysu zdrowia publicznego, 
który przełożyłby się na sytuację gospo-
darczą, nie tylko zresztą w kraju, ale  
i na świecie, jeszcze nie przeżyliśmy. Nie-
mniej półtora roku później okazało się, 
patrząc na dynamikę PKB i stopę bezro-
bocia, że przez te kilkanaście trudnych 
miesięcy polska gospodarka przeszła 
w miarę „suchą stopą”. Nie odnotowa-
liśmy fali bankructw, chociaż niektóre 
branże mocno odczuły skutki pande-
mii, np. gastronomia, czy hotelarstwo.  

Z kolei inne mocno się rozwinęły: cen-
tra logistyczne, usługi kurierskie, telein-
formatyka, co miało związek z wymu-
szoną lockdownem izolacją społeczną  
i pracą zdalną – mówi ekonomista.

Lepsza niż prognozowano sytuacja 
gospodarcza wpłynęła na wzrost opty-
mizmu przedsiębiorców, który po wybu-
chu pandemii uległ osłabieniu. – Świad-
czy o tym wzmożony popyt na pracę, co 
szczególnie widać w dużych ośrodkach 
miejskich, w centrach rozwoju gospo-
darczego. Coraz więcej branż narzeka 
na brak rąk do pracy, więc pracodawcy 
starają się coraz mocniej związywać ze 
sobą pracowników – dodaje dr Czarzasty. 
W jego ocenie nie bez znaczenia jest tutaj 
wpływ kryzysu demograficznego. Liczba 
osób wchodzących na rynek pracy nie 
rekompensuje ubytku roczników odcho-
dzących na emerytury i nic nie wskazuje 
na to, by ta sytuacja miała ulec poprawie 
w najbliższych latach.

Konkurując o pracowników, pra-
codawcy muszą proponować stabilne 
warunki zatrudnienia, spośród których 
najważniejsza jest umowa o pracę na 

czas nieokreślony. Zdaniem ekonomi-
sty, pracodawcy powinni iść w stronę 
budowania kapitału ludzkiego, stabili-
zacja zatrudnienia jest tutaj warunkiem 
koniecznym.

Rosnąca liczba umów na czas nie-
określony to także efekt nowelizacji 
Kodeksu pracy z 2015 roku. Zapisana w 
niej zmiana weszła w życie w lutym 2016 
roku i stanowi, że pracodawca może 
zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 
trzy umowy na czas określony, które 
łącznie z okresem próbnym nie mogą 
przekroczyć 36 miesięcy.

Obowiązek zawierania maksymalnie 
trzech umów o pracę na czas określony 
został wprowadzony do polskiego prawa 
wraz z wejściem Polski do Unii Europej-
skiej. Jednak wówczas nie sprecyzowano 
maksymalnych okresów trwania tego 
typu umów. W efekcie tego „niedopatrze-
nia” wielu pracowników przez lata posia-
dało jedynie umowy na czas określony, 
trwając w ciągłej niepewności. Ograni-
czenie tymczasowego zatrudnienia stało 
się jednym z priorytetów „Solidarności”, 
która konsekwentnie zwracała uwagę  

na ten problem. W 2012 roku Komisja 
Krajowa „S” złożyła skargę do Komisji 
Europejskiej, dotyczącą nadużywa-
nia w Polsce umów na czas określony. 
Ostatecznie KE zobligowała polski rząd  
do zmiany prawa.

Inną istotną zmianą, która dzisiaj rów-
nież przekłada się na wzrost liczby umów 
na czas nieokreślony, było „oskładkowa-
nie” umów zleceń. – W efekcie, patrząc 
od strony kosztów pracodawców, taka 
forma zatrudnienia stała się mniej atrak-
cyjna, więc wybierają umowy o pracę  
– mówi dr Czarzasty.

Wzrost liczby umów o pracę na czas 
nieokreślony potwierdzają również 
dane Europejskiego Urzędu Statystycz-
nego. Według szacunków Eurostatu,  
w 2020 roku wskaźnik osób posiadają-
cych umowy terminowe wynosił 14,4 
proc. W 2016 roku na podstawie takich 
umów pracowało 21,6 proc. Polaków. 
W 2007 roku, ok. 30 proc. Jednak mimo 
zdecydowanej poprawy w dalszym 
ciągu odbiegamy jeszcze od unijnej śred-
niej, która wynosi 10,5 proc.

Agnieszka Konieczny

Foto: freepik.com

Coraz więcej umów  
na czas nieokreślony

Jak wynika z danych GUS, w porównaniu z okresem sprzed pandemii liczba osób zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony zwiększyła się o ponad 800 tysięcy. Na istotny 
spadek niestabilnych form zatrudnienia wśród polskich pracowników wskazują też dane 
Europejskiego Urzędu Statystycznego. 
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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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O padające z drzew liście 
to nie lada problem dla 
samorządów oraz właści-
cieli prywatnych posesji i 
ogródków działkowych. 

Przez ostatnie lata byliśmy przyzwycza-
jeni do całkowitego pozbywania się liści 
z terenów zielonych, ale w ostatnim cza-
sie ten trend ulega zmianie. Coraz więcej 
miast zamiast walczyć z opadłymi liśćmi, 
zostawia je w parkach i na skwerach. Takie 
działanie służy środowisku i przynosi 
oszczędności miejskiej kasie.

Wśród miast, które podjęły decyzję  
o nieusuwaniu liści z części terenów zie-
lonych, znajdują się już m.in. Wrocław, 
Szczecin, Białystok, Rzeszów, a od kilku 
tygodniu także Rybnik. Zwolennicy tej 
praktyki podkreślają, że rozkładające 
się liście są naturalnym nawozem orga-
nicznym. Powstająca z nich próchnica 
zasila glebę, a w konsekwencji rosnące w 
niej rośliny. Ponadto, warstwa opadłych 
liści skutecznie zatrzymuje i magazy-
nuje wodę, zapobiegając nadmiernemu 
parowaniu i przesuszaniu gleby. Pozo-
stawione na zimę liście chronią przed 

mrozem korzenie i nasiona, które znaj-
dują się w ziemi.

Na pozostawianiu opadłych liści 
korzystają też zwierzęta i ptaki. Powstająca 
z liści próchnica zapewnia schronienie i 
pokarm wielu organizmom, od pajęcza-
ków i owadów po gryzonie oraz jeże. To 
także cenne źródło pożywienia dla pta-
ków. W warstwie opadłych liście chętnie 
żerują chociażby drozdy, strzyżyki czy 
grzywacze. W efekcie w parkach, w któ-
rych pozostawia się liście, można spotkać 
więcej gatunków ptaków.

Wyjątkiem są tutaj liście kasztanowca, 
które bezwzględnie powinny zostać 
posprzątane i zutylizowane ze względu 
na szerzącą się w ostatnich latach inwazję 
szkodnika tych drzew: motyla szrotówka 
kasztanowcowiaczka. Poczwarki szro-
tówka zimują w opadłych liściach kasz-
tanowców i są w stanie przetrwać nawet 
30 stopniowe mrozy.

Są takie miejsca, które należy uprząt-
nąć z opadłych liści: alejki parkowe, ulice 
i chodniki. Sposób, w jaki to robimy rów-
nież ma znaczenie dla środowiska natu-
ralnego. W wielu miastach wciąż jesz-

cze popularnością cieszą się spalinowe i 
elektryczne dmuchawy. Urządzenia te 
nie tylko hałasują, ale mają także nie-
korzystny wpływ na jakość powietrza. 
Wzbijane przez nie drobne cząstki pyłu 
mogą być niebezpieczne dla zdrowia, pro-
wadząc do nasilenia chorób układu odde-
chowego, czy zmniejszenia wydolności 
układu krążenia. Zagrożenia te dostrzegł 
m.in. Poznań, który w sierpniu zeszłego 
roku całkowicie zabronił używania tego 
typu urządzeń. 

Właściciele prywatnych posesji i ogród-
ków działkowych, którzy decydują się na 
grabienie liści, muszą pamiętać, że należy je 
umieszczać w specjalnych workach, w któ-
rych zostaną zabrane przez służby oczysz-
czania miasta. Nie wolno ich natomiast 
palić. W trakcie spalania liści wydzielają 
się węglowodory, które nawet w niewiel-
kich ilościach mają działanie rakotwórcze. 
Cząsteczki dymu powstającego przy spala-
niu liści podrażniają płuca i mogą powo-
dować alergie. W Polsce palenie liści jest 
zabronione, co wynika zarówno z ustawy 
o odpadach, jak i z kodeksu wykroczeń. 

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.

Opadłe z drzew  
liście są ważne dla 

ekosystemu, użyźniają 
glebę i zatrzymują 
w niej wilgoć. Spod 

grubych drzew  
i krzewów nie powinno 

się ich usuwać. 
Oczywiście parkowe 

alejki, ulice i chodniki 
należy posprzątać.

Nie wszystkie liście 
trzeba grabić
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Naszemu Przyjacielowi

Bogusławowi Mączce
przewodniczącemu „Solidarności”

w kopalni Sośnica 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MAMY
W imieniu

Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów  
NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący

Bronisław Skoczek 

27 października odsłonięto tablicę poświę-
coną członkom NSZZ „Solidarność”  
w 40. rocznicę strajków w KWK „Sosno-

wiec”. Właśnie tego dnia w 1981 roku tzw. nieznani 
sprawcy wyrzucili na placu przed bramą główną 
kopalni fiolki z gazem, w wyniku czego 60 osób,  
w tym kilkoro dzieci, trafiło do szpitala. 

Jak wspominał podczas uroczystości odsłonięcia 
tablicy Tadeusz Oleksy z „Solidarności” w kopalni 
„Sosnowiec”, ostatni przewodniczący związku  
w tym zakładzie, wszystko zaczęło się 7 sierpnia 
1981 roku. W kopalni wybuchł wówczas strajk 
ostrzegawczy. – W trakcie strajku z szybu Anna zle-
ciał symbol tamtejszej władzy, czerwona, metrowa 
gwiazda, która świeciła w nocy – opowiadał Oleksy. 
Ówczesny szef kopalnianej „S” Tadeusz Figiel ze 
względów bezpieczeństwa zamknął dyrekcję 
kopalni, sekretarza kopalnianej organizacji PZPR  
i szefa Rady Zakładowej Związku Zawodowego 
Górników w sali konferencyjnej. W związku z tymi 
wydarzeniami prokuratura postawiła siedmiu dzia-
łaczom „S” zarzuty i sprawa trafiła do sądu.

Sąd wyznaczył ogłoszenie wyroku na 27 paź-
dziernika na godz. 10.00. Gdy oskarżeni przyszli 
do sądu, okazało się, że sędzia jest chory i rozprawę 
odwołano. Wrócili do siedziby komisji zakładowej. 
Dwie godziny później przed bramą kopalni nie-
znani sprawcy wyrzucili z samochodu trzy fiolki z 
gazem. Jedna się potłukła, dwie nie. Około 60 osób, 
w tym kilkoro dzieci zostało podtrutych. Trafili do 
szpitala. – Od razu wybuchł strajk spontaniczny. 
Strajkujący domagali się tylko dwóch punktów 
do spełnienia: zapewnienia bezpieczeństwa zało-
dze oraz wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych  
– powiedział Tadeusz Oleksy. Dodał, że w drugim 
dniu strajku władze ogłosiły, że we fiolkach znaj-

dował się środek chemiczny do nawaniania gazu 
ziemnego, tak aby można było wyczuć nieszczel-
ność instalacji. Ludzi poinformowano, że substancja 
może zagrażać zdrowiu, ale z pewnością nie zagraża 
życiu. Protestujący ocenili to jako prowokację SB 
i kontynuowali strajk. Czekali na ukaranie win-
nych. – W czternastym dniu strajku przyjechał 
Lech Wałęsa i przywiózł ze sobą zagranicznych 
dziennikarzy, o sprawie dowiedział się cały świat 
– wspominał Oleksy. Dodał, że władza w tej sytuacji 
została zmuszona do zrobienia programu telewi-
zyjnego z wypowiedziami przedstawicieli strajku-
jących i podpisano dokument, w którym rządzący 
zapewnili, że wydadzą komunikat po wyjaśnieniu 
zajścia. Kilka tygodni później wprowadzono stan 
wojenny, a sprawa nigdy nie została wyjaśniona.

Napis na odsłoniętej 27 października tablicy 
głosi, że jest ona hołdem dla pracowników KWK 
„Sosnowiec”, działaczy i członków struktur NSZZ 
„Solidarność”, organizatorów i uczestników strajków 
z sierpnia oraz października i listopada 1981 roku. 
Z inicjatywą powstania takiej tablicy przed bramą 
dawnej kopalni wyszła Terenowa Sekcja Proble-
mowa NSZZ „Solidarność” w Sosnowcu. – Sześć lat 
temu zgłosiliśmy ten pomysł władzom miasta. Tro-
chę to trwało, ale wreszcie stoi tablica, która wska-
zuje, że w Zagłębiu w latach 80-tych coś się działo i 
to nie jest tak, że tu była pustynia solidarnościowa. 
Tu ludzie też upominali się o godność, o życie w 
wolnym i demokratycznym kraju – powiedział 
przewodniczący TSP Michał Karlik.

W uroczystości udział wzięli m.in. szef śląsko-dą-
browskiej „Solidarności” Dominik Kolorz i prezydent 
Sosnowca Arkadiusz Chęciński, weterani związku i 
reprezentanci „S” z sosnowieckich zakładów pracy.

NY

Foto: TŚD

Upamiętnienie wydarzeń 
w KWK „Sosnowiec”
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 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2021 roku)

 5.882,99 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w III kwartale 2021 roku)

 3,50 zł
Dodatek za pracę w porze nocnej  
(listopad 2021 roku)

 1.250,88 zł
Najniższa emerytura i emerytura 
matczyna (od 1 marca 2021 roku)

 1.250,88 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2021 roku)

 938,16 zł
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2021 roku)

 1.501,06 zł
Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2021 roku)

 1.125,79 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy w związku z wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową (od 1 marca 2021 roku)
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Założyli „Solidarność”, od razu wynegocjowali podwyżki

Wynagrodzenia zdecydowa-
nej większości pracowników 
spółki Cobra Europe w Pie-

karach Śląskich wzrosły o 500 zł brutto. 
Podwyżki wynegocjowała zakładowa 
„Solidarność”, która powstała w tej fir-
mie zaledwie kilka tygodni wcześniej. 
Do nowej organizacji należy już przeszło 
60 proc. załogi.

Wysokość podwyżek została uzależ-
niona od stażu pracy. Osoby, które pra-
cują w firmie od trzech miesięcy do roku 
dostały 250 zł, pracownicy z dłuższym 
stażem, 500 zł. – To pierwsze zbiorowe 
podwyżki w firmie od lat – mówi Agnieszka 
Skrzyszewska, przewodnicząca zakładowej 
„Solidarności”. Wyższe wynagrodzenia 
wpłynęły na konta pracowników spółki 
przed 10 października, wcześniej zarobki 

rosły, tylko wtedy gdy rząd podnosił płacę 
minimalną. Na niewielkie podwyżki, wyno-
szące 50 zł brutto, mogli też liczyć pracow-
nicy, którzy zdobyli nowe umiejętności, 
takie jak obsługa kolejnej maszyny.

W sierpniu tego roku pracownicy 
Cobra Europe postanowili się zorganizo-
wać i założyli „Solidarność”. Podwyżki udało 
się wynegocjować już podczas pierw-
szego spotkania związkowców z praco-
dawcą. Odbyło się ono 2 września i wzięła 
w nim udział Ksenia Ulanowicz-Sienkiel  
z Biura Promocji i Rozwoju Związku śląsko- 
dąbrowskiej „Solidarności”. – To ogromna 
zmiana, bo wcześniej nie było żadnego 
dialogu między pracodawcą i pracowni-
kami, wszelkie informacje przekazywano 
nam przez kierowników – mówi Agnieszka 
Skrzyszewska.

Decyzję o założeniu związku pracow-
nicy spółki podjęli po nieudanej próbie 
wynegocjowania podwyżek z przedsta-
wicielami zarządu. Kilka miesięcy temu 
osoby zatrudnione na produkcji wytypo-
wały swoją reprezentację, która w ich imie-
niu próbowała rozmawiać z pracodawcą. 
– Spotykaliśmy się z panią prezes i nic nie 
byliśmy w stanie wynegocjować. Doszli-
śmy do wniosku, że takie „grzecznościowe” 
rozmowy nie mają sensu, potrzebujemy 
silnej reprezentacji pracowniczej, takiej, 
jaką daje związek zawodowy – podkreśla 
Agnieszka Skrzyszewska. – Ludziom spe-
cjalnie nie trzeba było tego tłumaczyć, 
niemal od razu do „S” zapisali się wszyscy 
pracownicy produkcyjni – dodaje.

Podwyżki wynagrodzeń to pierwszy 
cel, jaki postawiła przed sobą nowa orga-

nizacja. W planach związkowców jest 
doprowadzenie do podwyższenia pre-
mii za spełnienie limitów produkcyjnych 
i podniesienie dodatków funkcyjnych, 
które stoją w miejscu od kilku lat. – Za jakiś 
czas przedstawimy pracodawcy nowe 
postulaty, ale na razie bierzemy udział 
w szkoleniach związkowych. Wszystkiego 
uczymy się od zera. Mamy świadomość, 
że im bardziej profesjonalnie będziemy 
działać, tym będziemy skuteczniejsi  
– zaznacza przewodnicząca zakładowej 
„Solidarności”.

Spółka Cobra Europe w Piekarach Ślą-
skich produkuje taśmociągi i przenośniki 
na potrzeby górnictwa i hutnictwa. Firma 
zatrudnia 141 pracowników. Do „Solidarno-
ści” należy już 86 osób.

Aga

„Solidarność” wywalczyła 
podwyżki w fabrykach Henkla

J ak poinformował Marcin 
Zabochnicki, przewodniczący 
„Solidarności” w Henkel Polska, 
wynagrodzenia pracowników 
zarabiających do 4 tys. zł brutto 

wzrosną o 286 zł brutto, do 8 tys. zł będzie 
to 251 zł brutto, powyżej 8 tys. zł, 134 zł 
brutto. Zgodnie z zapisami porozumie-
nia płacowego, podpisanego w siedzibie 
spółki 26 października, podwyżki wejdą 
w życie 1 kwietnia przyszłego roku. Wcze-
śniej większość pracowników otrzyma 
nagrodę wynoszącą 2 tys. zł. Zostanie 
one wypłacona w dwóch równych ratach: 
pierwsza wpłynie na konta pracowników 

do końca listopada, kolejna do końca 
lutego przyszłego roku. Z nagrody wyłą-
czone zostały osoby, które przebywały 
na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 
dni. Wyjątek stanowi nieobecność spo-
wodowana koronawirusem. Natomiast 
w przypadku osób wykonujących pracę 
zdalną decyzje dotyczące nagrody będą 
podejmowane indywidualnie.

– Jest to pierwsze porozumienie  
płacowe, które udało nam się podpisać 
z pracodawcą. Nigdy wcześniej pracow-
nicy nie dostali zbiorowych podwy-
żek. To nasz ogromny sukces – mówi  
Marcin Zabochnicki.

Spór zbiorowy na tle płacowym trwał 
w koncernie od lutego zeszłego roku. 
Kolejne rundy rozmów z pracodawcą koń-
czyły się fiaskiem. W przeprowadzonym 
w czerwcu przez „Solidarność” referen-
dum strajkowym, większość uczestników 
głosowania opowiedziała się za strajkiem.  
W efekcie „S” ogłosiła pogotowie straj-
kowe i rozpoczęła przygotowania do 
protestu. – Poprzez te działania wywar-
liśmy presję na pracodawcy, który zaczął 
podnosić najniższe stawki. Przyznał też 
podwyżki specjalistom poszukiwanym 
na rynku pracy, których odejścia się oba-
wiał. To pokazało, że nasze żądania pła-

cowe były słuszne, a część pracowników 
zyskała podwójnie – podkreśla przewod-
niczący „S”. Po podpisaniu porozumienia 
płacowego związkowcy odwołali pogoto-
wie strajkowe i zakończyli spór zbiorowy.

Zapisami porozumienia objęci zostali 
pracownicy zatrudnieni w fabrykach 
należących do Henkel Polska, w sumie 
ok. 530 osób. Oprócz 5 zakładów produk-
cyjnych Henkel posiada także rozbudo-
waną sieć sprzedaży, w której pracuje ok. 
500 osób. – W stosunku do tych pracow-
ników postulaty płacowe cały czas są 
aktualne – zaznacza Marcin Zabochnicki.

Agnieszka Konieczny

Sukcesem „Solidarności” zakończyły się rozmowy płacowe w fabrykach należących  
do koncernu Henkel Polska. Zatrudnieni w nich pracownicy po raz pierwszy w historii, otrzymają 
zbiorowe podwyżki płac, w dodatku stawki osób zarabiających najmniej wzrosną o wyższe kwoty. 
Związkowcy od lutego ubiegłego roku zabiegali o wzrost wynagrodzeń pracowników fabryk  
Henkla w Polsce.
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