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Głęboko poruszyła nas wiadomość
o tragedii w kopalni Zofiówka

i śmierci

NASZYCH KOLEGÓW
Wyrazy

ogromnego żalu

RODZINOM
OfIAR KAtAStROfY

w imieniu
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego

NSZZ „Solidarność”

składa
przewodniczący
Bogusław Hutek

Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINOM I bLISKIM

ZMARłYCH 
GÓRNIKÓW

oraz słowa wsparcia  
tym wszystkim, których dotknęły  

tragiczne wydarzenia
w kopalniach Pniówek i Zofiówka

przekazuje
Piotr Duda

przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o

tRAGICZNEJ ŚMIERCI 
GÓRNIKÓW

pracowników kopalni Zofiówka

Łącząc się w bólu z

NAJbLIŻSZYMI ZMARłYCH
przekazujemy szczere wyrazy współczucia

w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”

przewodniczący
Roman Brudziński

Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINOM I NAJbLIŻSZYM

tRAGICZNIE 
ZMARłYCH 
GÓRNIKÓW

pracowników kopalni Pniówek,  
naszych Kolegów

w imieniu
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  

KWK Pniówek

składa
przewodniczący

Sławomir Kozłowski

Z ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość

o katastrofie w kopalni Zofiówka
w Jastrzębiu-Zdroju

Wyrazy głębokiego współczucia

RODZINOM I bLISKIM 

tRAGICZNIE 
ZMARłYCH 
GÓRNIKÓW

w imieniu
Prezydium Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

składa
przewodniczący
Dominik Kolorz

Pogrążonym w żałobie

RODZINOM I bLISKIM

tRAGICZNIE 
ZMARłYCH 
GÓRNIKÓW

w kopalni Pniówek
wyrazy głębokiego współczucia 

w imieniu
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

NSZZ „Solidarność”

składa
przewodniczący
Jarosław Grzesik

Najszczersze kondolencje
wszystkim pogrążonym w żałobie

po śmierci

NASZYCH KOLEGÓW
OfIAR KAtAStROfY

w kopalni Pniówek

w imieniu
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego

NSZZ „Solidarność”

składa
przewodniczący
Bogusław Hutek

RODZINOM I bLISKIM

GÓRNIKÓW,  
KtÓRZY ZGINęLI

w katastrofie w kopalni Zofiówka
słowa wsparcia

w imieniu
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący
Jarosław Grzesik

Głęboko poruszyła nas wiadomość
o tragedii w kopalni Pniówek  

w Pawłowicach

Łącząc się w bólu i smutku z

RODZINAMI I bLISKIMI

OfIAR KAtAStROfY
w imieniu

Prezydium Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

słowa wsparcia

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz
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O 
godzinie 7.43 po zatamo-
waniu rejonu ściany N-6, 
gdzie doszło do wybu-
chu metanu, kierownik 
akcji zakończył akcję 

ratowniczą. Po wygaszeniu pożaru w 
zatamowanym rejonie akcja ratownicza 
zostanie wznowiona w celu poszukiwa-
nia siedmiu zaginionych pracowników 
– podała w komunikacie 3 maja Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa, do której należy 
pawłowicka kopalnia.

Do wybuchu metanu na poziomie 
1000 m doszło w nocy z 19 na 20 kwiet-
nia. Pierwszy nastąpił 15 minut po pół-
nocy. Drugi już podczas prowadzonej 
akcji ratowniczej ok. 3.00 nad ranem.  
21 kwietnia wieczorem podczas prac 

ratowników przy budowie lutniociągu, 
który miał umożliwić dotarcie do poszu-
kiwanych górników, doszło do serii 
kolejnych wybuchów metanu. Dzień 
później sztab akcji podjął trudną decyzję 
o wstrzymaniu poszukiwań.

Jak dotąd tragiczny bilans katastrofy 
to dziewięć ofiar śmiertelnych. Są to 
zarówno górnicy, jak i ratownicy, którzy 
po pierwszym wybuchu metanu ruszyli 
na pomoc poszkodowanym. Cztery 
osoby zmarły w kopalni, pięć kolejnych  
w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemia-
nowicach Śląskich, gdzie przewożono 
najciężej rannych. Dziesięciu z nich w 
tym tygodniu zostało wypisanych do 
domów. W placówce nadal leczonych 
jest dziesięciu górników. Mają oni 

zarówno oparzenia zewnętrzne, jak  
i oparzenia dróg oddechowych. 

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach 
wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w 
kopalni Pniówek w Pawłowicach. Postę-
powanie będzie prowadzone pod kątem 
art. 163 i 220 Kodeksu karnego. Art. 163 
mówi o sprowadzeniu zdarzenia zagra-
żającego życiu lub zdrowiu wielu osób. 
Gdy następstwem tego czynu jest śmierć, 
sprawcy grozi nawet 12 lat więzienia.  
Z kolei art. 220 dotyczy niedopełnienia 
obowiązków w zakresie bhp i narażeniu 
w ten sposób pracowników na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Za to przestępstwo grożą 3 lata więzienia. 

Łukasz karczmarzyk, NY
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P o czterech dobach akcji 
ratow n ic zej  ostat n i  z 
poszukiwanych górników 
został przetransportowany 
na powierzchnię. Niestety, 

żaden z dziesięciu pracowników, z któ-
rymi utracono kontakt po podziemnym 
wstrząsie, nie przeżył katastrofy. Trzy 
osoby spośród zmarłych to pracownicy 
firmy zewnętrznej – Zakładu Odmeta-
nowania Kopalń. – Byli to pracownicy 
w wieku od 30 do 51 lat, w przeważa-
jącej mierze pracownicy do 40. roku 
życia. Osierocili razem osiemnaścioro 
dzieci – powiedział Marcin Gołębiow-
ski, dyrektor ds. pracy w jastrzębskiej 
kopalni, podczas konferencji prasowej 

podsumowującej akcję ratowniczą. 
Dyrektor zapewnił, że rodziny otoczone 
są pomocą psychologiczną i medyczną. 

Do wysokoenergetycznego wstrząsu 
połączonego z intensywnym wypływem 
metanu doszło w Zofiówce 23 kwietnia o 
godzinie 3:40 w przodku D-4 na pozio-
mie 900m. Zdarzenie miało miejsce 
podczas drążenia wyrobiska i wiercenia 
długich otworów strzałowych.

W rejonie wypadku było 52 pracow-
ników, 42 z nich wyszło o własnych 
siłach. Czterech górników przetrans-
portowano na powierzchnię w niedzielę 
24 kwietnia, dwóch kolejnych odnale-
ziono dzień później 156 metrów od 
czoła przodka. Czterech ostatnich gór-

ników zlokalizowano w zalewisku około  
50 metrów od czoła przodka.

Akcja ratownicza w kopalni Zofiówka 
w Jastrzębiu-Zdroju była prowadzona  
w bardzo trudnych warunkach. Aby 
spenetrować rejon katastrofy, ratownicy 
musieli wypompować wodę z zalewiska 
za pomocą układu pomp na sprężone 
powietrze. Ze względu na ciągłe zagro-
żenie metanowe, ratownicy nie mogli 
użyć wydajniejszych pomp elektrycz-
nych. Ponadto, aby przewietrzyć rejon 
wypadku, konieczna była naprawa 
lutniociągu uszkodzonego w wyniku 
wstrząsu. W sumie w akcji ratowniczej 
brało udział 114 zastępów ratowniczych.

Łk

Tragedia w kopalni Zofiówka 

Blisko dwa tygodnie 
od wybuchu metanu 

w kopalni Pniówek 
w Pawłowicach 

zakończono akcję 
ratowniczą. Pod ziemią 

zostało 7 górników. 
ratownicy wrócą po 

nich, gdy w zagrożonym 
wyrobisku wygaśnie 

pożar. 

Koniec akcji na Pniówku.  
7 górników zostało pod ziemią

23 kwietnia w kopalni 
Zofiówka w jastrzębiu-

Zdroju doszło do 
wstrząsu, w wyniku 

którego zginęło 
dziesięciu górników. 

Najstarszy z nich miał  
51 lat, najmłodszy  

– 30 lat.
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w chorzowskim 
urzędzie powstała „S”

Podwyżki wynagrodzeń, nawią-
zanie dialogu z pracodawcą i 
poprawa warunków pracy – to 

najważniejsze cele związkowców z „Soli-
darności” działającej w Powiatowym 
urzędzie Pracy w chorzowie. organizacja 
powstała kilka tygodni temu.

Jak informuje Łukasz Gąsior, przewod-
niczący „Solidarności” w PUP w Chorzowie, 
największą bolączką pracowników tej 
instytucji są niskie zarobki. – Nasze stawki 
zasadnicze są zbliżone do poziomu płacy 
minimalnej. Trochę ratuje nas dodatek za 
wysługę lat, ale w sumie to i tak niewiele  
– podkreśla. – Do tej pory, nawet jeśli w 
urzędzie były jakieś środki na wzrost wyna-
grodzeń, to i tak o ich podziale decydował 
tylko pracodawca. Przeważnie przeznaczał 
te pieniądze na podniesienie dodatków,  
a nie stawek – mówi szef zakładwej „S”.

W jego ocenie, skuteczna walka o 
podwyżki wynagrodzeń jest możliwa 
tylko poprzez związek zawodowy, który 
posiada uprawnienia do prowadzenia 
negocjacji płacowych z pracodawcą i 
reprezentowania wszystkich pracowni-
ków. – Zauważyliśmy, że w tych instytu-
cjach samorządowych, w których działają 
związki, wynagrodzenia są wyższe, a osoby 
zatrudnione na podobnych stanowiskach 
zarabiają więcej. Utwierdzamy się, w prze-
konaniu, że dobrze zrobiliśmy zakładając 
„Solidarność”. Szkoda, że tak późno – dodaje.

Do „S” zapisują się głównie osoby z dłuż-
szym stażem, zatrudnione w chorzowskim 
urzędzie kilkanaście lat. – Praca tutaj daje 
nam wiele satysfakcji, ale to nie znaczy, 
że nie można nic zmienić, czy poprawić. 
Podczas spotkania z pracodawcą podkre-
ślaliśmy, że zorganizowaliśmy się po to, żeby 
współpracować i rozmawiać – mówi prze-
wodniczący. Jak zaznacza, najważniejszym 
celem związkowców jest doprowadzenie do 
podwyżek stawek zasadniczych, adekwat-
nie do zakresu obowiązków poszczególnych 
pracowników. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cho-
rzowie zatrudnione są 42 osoby. 

Bez porozumienia  
w PKP Cargo

B rakiem porozumienia i spisaniem 
protokołu rozbieżności zakoń-
czyła się ostatnia tura rokowań 

między przedstawicielami organizacji 
związkowych działających w PkP cargo i 
pracodawcą, które odbyły się 27 kwietnia. 
trwający w spółce spór zbiorowy na tle 
płacowym wszedł w etap mediacji. Do 6 
maja pracodawca ma przedstawić stronie 
związkowej mediatora. 

Najważniejszy postulat strony związko-
wej dotyczy podwyższenia wynagrodzeń 
zasadniczych wszystkich pracowników 
firmy o 600 zł. Związkowcy podkreślą, 
że w firmie od 2019 roku nie było zbioro-
wych podwyżek płac. W prowadzonym 
w spółce na przełomie marca i kwietnia 
referendum strajkowym za strajkiem 
opowiedziało się 98 proc. głosujących. 
Frekwencja wyniosła 67 proc. 

Spółka PKP Cargo zatrudnia blisko  
15 tys. pracowników.

aga
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27 lutego,  t u ż 
po rozpoczę-
ciu rosyjskiej 
i nw a z j i  n a 
Ukrainę mini-

ster rodziny i polityki społecznej Mar-
lena Maląg zaapelowała za pośred-
nictwem Twittera o otwarcie sklepów 
w niedziele w województwie lubel-
skim i podkarpackim, powołując się 
na stan wyższej konieczności. Jed-
nocześnie szefowa resortu rodziny 
zapowiedziała, że w porozumieniu  
w Państwową Inspekcją Pracy 
przygotuje odpowiednie regulacje 
prawne w tym zakresie. – Sklepy 
oczywiście odpowiedziały pozytyw-
nie na apel pani minister i otworzyły 
się w niedziele. Warto tutaj nadmie-
nić, że chodzi nie tylko o sklepy z 
żywnością czy innymi artykułami 
pierwszej potrzeby, które mogły być 
niezbędne dla uchodźców masowo 
przekraczających granicę. Otworzyły 
się również np. salony jubilerskie, 
placówki biur podróży czy sklepy 
ze sprzętem RTV – mówi Bujara.

Przez kolejne niedziele w woje-
wództwach lubelskim i podkarpac-
kim pracownicy handlu musieli 
przychodzić do pracy w niedziele 
wbrew obowiązującym przepisom. 
Jedyną podstawą do otwierania 
sklepów był stan wyższej koniecz-
ności ogłoszony na Twitterze.

Jak czytamy w stanowisku skie-
rowanym 27 kwietnia do minister 
Maląg, handlowa „Solidarność” ze 
sporą wyrozumiałością podchodziła 
do tej kuriozalnej sytuacji. – Rozu-
miejąc, że pomoc napadniętym 

sąsiadom jest naszym obowiązkiem, 
zdawaliśmy sobie również sprawę 
z tego, jak trudna sytuacja panuje 
w województwach graniczących z 
Ukrainą – czytamy w dokumencie.

– Cierpliwie czekaliśmy na to, 
aż ministerstwo przedstawi obie-
cane regulacje prawne. Liczyliśmy, 
że pani minister wywiąże się ze zło-
żonej publicznie deklaracji, a przy-
gotowane rozwiązania uwzględnią 
również interesy pracowników han-
dlu. Niestety nic takiego się nie stało 
– podkreśla przewodniczący.

Od publikacji nieszczęsnego 
twitta minister Maląg minęły już 
dwa miesiące. Ponadto – jak wska-
zują związkowcy – sytuacja na gra-
nicy znacząco się uspokoiła, więc 
otwieranie sklepów w niedziele  
w województwach sąsiadujących z 

Ukrainą nie ma żadnego uzasadnie-
nia. – Według danych Straży Gra-
nicznej 25 kwietnia przez granicę 
z Ukrainą do Polski wjechało 13,7 
tys. osób. To ponad dziesięciokrot-
nie mniej niż kilka tygodni temu, 
w szczycie kryzysu uchodźczego.  
W związku z powyższym nie istnieją 
żadne merytoryczne przesłanki, 
żaden „stan wyższej konieczności” 
uzasadniający dalsze łamanie przepi-
sów Ustawy o ograniczeniu handu w 
niedziele, święta oraz niektóre inne 
dni – napisano w stanowisku Krajo-
wego Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy zażądali pilnej 
interwencji minister Maląg w celu 
przywrócenia poszanowania dla 
przepisów. 

Łukasz karczmarzyk

okazuje się, że w Polsce ważniejsze od ustaw są wpisy na twitterze 
– mówi alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”. w stanowisku 

skierowanym do minister rodziny Marleny Maląg, związkowcy 
wskazują, że od dwóch miesięcy w województwach graniczących  

z ukrainą pracownicy sklepów pracują w niedziele,  
choć zgodnie z prawem sklepy powinny być zamknięte.

Krótko: Spłacający kredyty 
potrzebują wsparcia 

natychmiast

Stanowisko „Solidarności”  
odniosło skutek
29 kwietnia Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej opubliko-
wało komunikat, który przyznaje rację handlowej „Solidarności”.

Resort wskazał, że po upływie 2 miesięcy od wybuchu wojny nie 
ma merytorycznego uzasadnienia dla otwierania sklepów w nie-
dziele w województwach graniczących z Ukrainą. – Sytuacja na 
terenie tych województw ustabilizowała się, a liczba uchodźców 
przybywających z Ukrainy do Polski uległa znacznemu zmniejszeniu 
– napisano w komunikacie. – W związku z powyższym przedsiębiorcy 
prowadzący handel w niedziele i święta, także w województwach 
podkarpackim i lubelskim, muszą liczyć się z kontrolami Państwowej 
Inspekcji Pracy i ewentualnymi karami, w przypadku stwierdzenia 
naruszeń – czytamy w dokumencie.

Po co ustawa, 
wystarczy wpis  
na Twitterze
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Lepsze zarobki  
w Sistemie

500 zł brutto – o taką kwotę wzrosły 
wynagrodzenia w spółce Sistema 
Poland w tychach. Porozumienie w 

tej sprawie „Solidarność” i pozostałe orga-
nizacje związkowe działające w firmie 
podpisały z pracodawcą 29 kwietnia.

Wyższe wynagrodzenia wpłyną na 
konta pracowników do 10 maja, czyli z 
wynagrodzeniem za kwiecień. Równocze-
śnie wypłacona zostanie rekompensata 
za brak podwyżek od początku tego roku, 
która wyniesie 1000 zł brutto. 

Na 500 zł podwyżki składa się wzrost 
stawek zasadniczych i miesięcznej premii.  
– Udało nam się podpisać dobre porozu-
mienie. Pracownicy są zadowoleni. Roz-
mowy z pracodawcą nie były łatwe. Czu-
liśmy ogromną presję, bo wiedzieliśmy, że 
ze względu na coraz większą inflację, ludzie 
na te pieniądze czekają – mówi Radosław 
Urbaś szef zakładowej „Solidarności”.

Jak zaznacza, jeden z zapisów porozumie-
nia zakłada wydłużenie okresu rozliczenio-
wego czasu pracy z 4 do 6 miesięcy. – Musie-
liśmy się dostosować do Fiata, który także 
wydłużył okres rozliczeniowy czasu pracy do 
6 miesięcy – wyjaśnia przewodniczący.

W Sistema Poland w Tychach zatrudnio-
nych jest blisko 400 osób. Firma świadczy 
usługi logistyczne dla fabryki Fiata. Do „Soli-
darności” należy ponad połowa załogi spółki.

aga

Wyższe płace w GZUG

Dzięki porozumieniu wynegocjowa-
nemu przez „Solidarność” i drugi 
związek zawodowy działający w 

gliwickim Zakładzie usług górniczych 
wynagrodzenia zdecydowanej większości 
pracowników wzrosły średnio o 12 proc. 
Zwiększone zostały również m.in. dodatki 
dla operatorów maszyn górniczych. 

– Zważywszy na wciąż trudną sytuację 
finansową spółki, to porozumienie należy 
ocenić bardzo pozytywnie. Liczymy, że 
pozwoli ono zatrzymać odpływ pracow-
ników z firmy i zachęcić nowe osoby do 
pracy w GZUG – mówi Mariusz Sobota, 
przewodniczący „Solidarności” w Gliwickim 
Zakładzie Usług Górniczych.

Najważniejszy zapis porozumienia 
podpisanego 19 kwietnia dotyczy wprowa-
dzenia w firmie dodatków frekwencyjnych. 
Ich wysokość będzie różna dla poszcze-
gólnych grup zawodowych. Dla pracow-
ników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych pod ziemią i na powierzchni 
dodatek, przy przepracowaniu pełnego 
miesiąca, wyniesie średnio 12 proc. wyna-
grodzenia zasadniczego, jednak nie mniej 
niż 500 zł brutto. W przypadku pozostałych 
grup pracowników wysokość dodatku 
będzie się kształtować następująco: dozór 
średni pod ziemią 20 zł za dniówkę prze-
pracowaną; dozór wyższy oraz osoby 
zatrudnione na stanowiskach kierowni-
czych pod ziemią średnio o 6 proc. (nie 
mniej niż 500 zł brutto); pracownicy admi-
nistracji oraz pracownicy funkcyjni pod zie-
mią 25 zł za dniówkę przepracowaną. 

GZUG zajmuje się realizacją podziem-
nych, specjalistycznych robót górniczych 
na rzecz kopalń. Zatrudnia ok. 550 osób. 

Łk

Krótko:

Foto: freepik.com
/w

ayhom
estudio

Z arząd Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” przyjął 
28 kwietnia stanowisko 
w sprawie wsparcia dla 

kredytobiorców. Jest to odpowiedź 
na pakiet rozwiązań zaprezentowany 
przez premiera Mateusza Morawiec-
kiego 25 kwietnia w Katowicach. W 
ocenie związkowców rządowe propo-
zycje są niewystarczające, za bardzo 
skomplikowane lub termin ich wpro-
wadzenia w życie jest zbyt odległy.

W szczególności zastrzeżenia 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarno-
ści” budzi plan zastąpienia stopy 
WIBOR korzystniejszym wskaźni-
kiem dopiero od przyszłego roku. 
– Wsparcie dla kredytobiorców jest 
potrzebne już dziś, a nie dopiero za 
7 miesięcy – czytamy w stanowisku.

Zarząd Reg ionu postuluje 
natychmiastowe zawieszenie 
WIBOR-u i zastąpienie go, co naj-
mniej do czasu wypracowania 
nowego wskaźnika stopą depozy-
tową, która – jak wskazano w sta-
nowisku – stanowi dziś realny koszt 
pozyskania pieniądza przez banki. 
W efekcie oprocentowanie kredy-
tów spadłoby do poziomu 3-4 proc.

Kolejnym proponowanym 
instrumentem jest wprowadzenie 
od czerwca stałych stóp procento-

wych przynajmniej w odniesieniu 
do połowy zobowiązania kredyto-
wego. Rozwiązanie to miałoby zostać 
zastosowane zarówno w przypadku 
kredytów hipotecznych, jak i kre-
dytów konsumenckich zaciąganych 
przez osoby fizyczne. – Kredyty 
konsumpcyjne niezwykle często są 
zaciągane przez gorzej sytuowane 
gospodarstwa domowe, np. na prze-
prowadzenie koniecznego remontu 
mieszkania. Dla wielu rodzin sko-
rzystanie z tego rodzaju instrumentu 
finansowego często stanowi jedyną 
możliwość zakupu niezbędnych w 
codziennym życiu urządzeń takich, 
jak np. pralka czy lodówka – czytamy 
w stanowisku.

Związkowcy podkreślili rów-
nież, że pakiet wsparcia dla kre-
dytobiorców powinien dotyczyć 
w pierwszej kolejności kredytów 
hipotecznych. Jednakże w obecnej 
sytuacji, w której mamy do czy-
nienia z rekordową inflacją i dra-
stycznym wzrostem rat kredytów, 
pomocą powinny zostać objęte 
również kredyty konsumpcyjne.

W stanowisku śląsko-dąbrow-
skiej „S” wskazano też na potrzebę 
zapewnienia dodatkowej stabilności 
systemu bankowego wobec niepew-
nej sytuacji międzynarodowej oraz 
narastającego ryzyka światowej rece-

sji gospodarczej. W tym celu zdaniem 
związkowców należy wprowadzić 
trzyletni zakaz wypłaty dywidendy 
przez banki. Miałoby to umożliwić 
im zbudowanie odpowiednich kapi-
tałów rezerwowych, gwarantujących 
bezpieczeństwo klientów. – Rezerwy 
oparte na miliardowych zyskach sek-
tora bankowego muszą zostać spożyt-
kowane na zabezpieczenie polskiego 
społeczeństwa i gospodarki w tak 
trudnych czasach. Jeśli nie zostaną 
podjęte takie decyzje, blisko połowa 
zysków sektora bankowego zosta-
nie wyprowadzona z naszego kraju 
i stanowić będzie zasilenie obcych 
systemów gospodarczych – napisali 
członkowie Zarządu Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko zostało przesłane do 
minister finansów Magdaleny Rzecz-
kowskiej z kopią do premiera Mate-
usza Morawieckiego. 

25 kwietnia szef rządu zaprezen-
tował pakiet wsparcia dla kredyto-
biorców w związku drastycznym 
wzrostem rat kredytów. Jego główne 
założenia to tzw. darmowe wakacje 
kredytowe, zastąpienie stopy WIBOR 
innym wskaźnikiem oprocento-
wania kredytu od 2023 roku oraz 
wzmocnienie Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców.

Łukasz karczmarzyk

Spłacający kredyty 
potrzebują wsparcia 

natychmiast
Natychmiastowe 
obniżenie 
oprocentowania kredytów 
do 3-4 proc. poprzez 
zastąpienie wiBor-u 
innym wskaźnikiem, 
wprowadzenie stałych 
stóp procentowych dla 
zobowiązań kredytowych 
oraz trzyletni zakaz 
wypłaty dywidendy przez 
banki – tak w ocenie 
śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” powinien 
wyglądać pakiet pomocy 
dla kredytobiorców. 
Zdaniem związkowców, 
propozycje rządu  
to za mało.
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

W ydawać by się mogło, 
że stawianie pasiek w 
centrach dużych miast 
to nowa moda, ale 
tak nie jest. Miejskie 

pszczelarstwo posiada wieloletnie tradycje 
w takich miastach jak Londyn czy Paryż. 
Jest popularne także m.in. w Berlinie i Bar-
celonie. W Polsce rozwija się od kilku lat i z 
roku na rok zyskuje nowych zwolenników, 
chociaż sceptyków sprowadzania pszczół 
do miast nie brakuje. – Czasem słyszymy, 
że to absurd, ale my tylko przywracamy 
pszczoły środowisku, w którym były już 
wcześniej – mówi Łukasz Przybył, przed-
stawiciel pasiek miejskich Pszczelarium,  
wiceprezes Koła Pszczelarzy Miejskich 
przy Śląskim Związku Pszczelarzy.

Katowice były drugim, po Warszawie, 
miastem w Polsce, w którym zaczęły 
pojawiać się pasieki. Wszystko zaczęło 
się siedem lat temu. – Namówiliśmy 
do współpracy jedną z firm, dla której 
na próbę postawiliśmy pierwsze dwa 
ule – wspomina pszczelarz. Jak zazna-
cza, ta inicjatywa spotkała się z dobrym 
odbiorem społecznym. Szybko pojawiły 
się kolejne firmy i instytucje zaintereso-
wane posiadaniem uli na swoim terenie. 
W tej chwili ma już pod opieką ponad 20 
pasiek, w których znajduje się przeszło 70 
uli. Są one zlokalizowane m.in. w Katowi-
cach, Gliwicach, Żorach, Pszczynie i Czę-
stochowie. Miejskie pasieki najczęściej 
stawiane są na dachach firm, biurow-
ców i instytucji. Jednym z przykładów 

może być tutaj siedziba NOSPR, na której 
pasieka powstała w maju 2020 roku.

Łukasz Przybył przekonuje, że w mie-
ście pszczoły mają bardzo dobre warunki 
do rozwoju, są silniejsze i mniej chorują, 
niż te z terenów wiejskich. Wszystko 
za sprawą wyższych temperatur, a tym 
samym dłuższego sezonu pszczelarskiego 
i dużego zróżnicowania roślinności.  
– W mieście średnia temperatura jest 
nawet o 3 stopnie wyższa niż na wsi. 
To sprawia, że nektarują rośliny, które 
w innych warunkach, nie nektarują. 
Pszczoły mają dużo pokarmu – wyjaśnia. 

Pszczoły potrafią się także bardzo 
szybko dostosować do życia w mie-
ście. – Najpierw wypuszczają zwia-
dowczynie, które znajdują najbliższe 

źródła pokarmu, a potem latają w te 
miejsca jak zaprogramowane. Czasem 
już po kilku tygodniach od postawie-
nia pasieki można znaleźć w nim miód 
– dodaje Łukasz Przybył. Zapewnia 
także, że „miód miejski” posiada bar-
dzo dobrą jakość. – Co roku wysyłamy 
miody z Katowic do badań i okazuje 
się, że nie ma w nich żadnych anoma-
lii. Są one równie zdrowe, jak miody 
pozyskane na terenach rolniczych  
– zaznacza pszczelarz.

Sprowadzanie pszczół do miast 
wypływa także na rozwój bioróżno-
rodności, owady zapylają rośliny, które 
następnie dają owoce i stają się pożywie-
niem dla ptaków, czy zwierząt.

agnieszka konieczny

Foto: Łukasz Przybył

wojewódzki Fundusz ochrony 
Środowiska i gospodarki 
wodnej w katowicach przyj-

muje zgłoszenia do kolejnej edycji Zie-
lonych czeków. wnioski będzie można 
składać do 30 czerwca.

– To jest jeden z największych i najważ-
niejszych w województwie śląskim konkur-

sów związanych z ochroną środowiska, 
który organizujemy od wielu lat z okazji 
Dnia Ziemi. Ogromna liczba zgłoszeń, która 
każdego roku rośnie, pokazuje, że w społe-
czeństwie cały czas rośnie świadomość 
tego, jak ważna jest ochrona środowiska 
naturalnego – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Wnioski można składać w katego-
riach: Ekologiczna osobowość roku, 
Gmina przyjazna dla czystego powie-
trza, Inwestycja proekologiczna roku, 
Programy i akcje na rzecz ochrony przy-
rody oraz edukacji ekologicznej (więcej 
informacji na stronie Funduszu: www. 
wfosigw.katowice.pl). Na zwycięzców 

czekają statuetki i Zielone Czeki o war-
tości 10 tys. zł.

Konkurs wystartował w 1994 roku, 
wśród jego laureatów znajdują się pasjo-
naci ochrony środowiska: nauczyciele, 
dziennikarze i naukowcy oraz przedsię-
biorcy, miasta i stowarzyszenia.

aga

Zielone czeki 2022

wbrew pozorom w aglomeracjach miejskich pszczoły radzą sobie świetnie i są w stanie 
wyprodukować wiele gatunków miodu. co więcej, dzięki wyższym temperaturom i zróżnicowanej 
roślinności sezon pszczelarski w miastach trwa dłużej, niż na terenach wiejskich.

Coraz więcej pszczół  
w śląskich miastach
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D okument podpisano podczas konferencji 
„Silesia 2030”, która odbyła się 22 kwiet-
nia w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności” w Katowicach. Organizatorem 
wydarzenia był europoseł Grzegorz 

Tobiszowski. Wśród sygnatariuszy rezolucji znaleźli 
się m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 
była premier Beata Szydło, reprezentujący Kancela-
rię Prezydenta RP Paweł Sałek oraz parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, prezesi 
spółek z branży górniczej, energetycznej oraz przemy-
słów energochłonnych oraz związkowcy. W imieniu 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” dokument podpisał 
przewodniczący Dominik Kolorz.

Minister Anna Moskwa w wystąpieniu wygłoszo-
nym podczas konferencji wskazała, że rząd pracuje nad 
zmianą Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku. 
Szefowa resortu klimatu wymieniła główne elementy, 
które mają zostać wprowadzone do znowelizowanej stra-
tegii energetycznej. Jej głównym filarem ma być bezpie-
czeństwo energetyczne. W dokumencie mają również 
zostać uwzględnione inwestycje w energetykę węglową. 
– Opiszemy plan modernizacji bloków energetycznych. 
Ten plan mamy uzgodniony ze spółkami. Chcemy go 
wpisać oficjalnie do tego dokumentu, plus czyste tech-
nologie węglowe – powiedziała Anna Moskwa.

Do PEP 2040 ma zostać również wpisany postulat 
reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji CO2. W ocenie minister Moskwy system ten  
w obecnym kształcie uniemożliwia właściwe przepro-
wadzenie procesu transformacji energetycznej w Pol-
sce. Jak pokreśliła szefowa resortu klimatu, przebudowa  
i rozwój energetyki powinny opierać się na technolo-
giach dostępnych w poszczególnych krajach. – Dzisiaj 
wiele państw mówi: „transformacja za wszelką cenę 
i import OZE”. My widzimy to jako kolejną pułapkę. 
Europa jest uzależniona od Rosji. Za chwilę uzależni 
się od Maroka, czy Algierii, skąd będzie brała wodór  
– zaznaczyła minister klimatu.

O potrzebie prowadzenia transformacji z wykorzy-
staniem własnych surowców mówiła również była pre-
mier, a obecnie europoseł Beata Szydło. – My mamy 
węgiel i o ten węgiel trzeba dbać. Trzeba mądrze w 
tej chwili zbudować strategię jego wykorzystania w 
kolejnych latach w oparciu o nowoczesne technologie  
– mówiła europoseł.

Uczestniczący w konferencji doradca prezydenta 
Andrzeja Dudy ds. ochrony środowiska, polityki klima-
tycznej i zrównoważonego rozwoju Paweł Sałek ocenił, 
że dotychczasowa polityka klimatyczno-energetyczna 
UE skapitulowała w kontekście rosyjskiej agresji na 
Ukrainę. Jak wskazał, o fiasku unijnej polityki świadczą 
dziś m.in. ceny energii, uprawnień do emisji CO2 oraz 
surowców energetycznych.

Podpisana Rezolucja Energetyczna 2022 została prze-
słana m.in. szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der 
Leyen oraz przewodniczącej Parlamentu Europejskiego 
Robercie Metsoli. W dokumencie wskazano, że wojna na 
Ukrainie całkowicie zmieniła społeczne i gospodarcze 
uwarunkowania w Europie, co wymusza rewizję poli-
tyki klimatyczno-energetycznej UE. – Należy zawiesić lub 
głęboko zreformować system handlu prawami do emi-
sji CO2 EU ETS oraz porzucić plany włączenia do niego 
innych sektorów takich jak transport, budownictwo oraz 
rolnictwo – czytamy w rezolucji.

Sygnatariusze dokumentu postulują również, aby  
w tzw. taksonomii uwzględnić węgiel jako paliwo przej-
ściowe w transformacji energetycznej UE, „co stworzy 
ramy finansowania inwestycji ze szczególnym uwzględ-
nieniem, inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne tech-
nologie energetyczne oraz technologie wyłapywania  
i magazynowania dwutlenku węgla.

Kolejne postulaty dotyczą m.in.: jak najszybszego 
uniezależnienia się UE od rosyjskiej ropy i gazu, a także 
redefinicji celów zawartych w Europejskim Zielonym 
Ładzie oraz strategii Fit for 55, czyli kluczowych doku-
mentach unijnej polityki klimatycznej.

Łukasz karczmarzyk

Sz
ko
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a:

10-11 maja
Negocjacje
– prowadzi: Jacek Majewski  
ZR s. 108

12 maja
Podstawy rachunkowości dla 
związków zawodowych
(UWAGA: szkolenie podstawowe, 
uczestnicy są proszeni  o zabranie 
własnych laptopów na szkolenie – praca 
na dokumentach elektronicznych)
– prowadzi: Beata Kocerba  
ZR s. 108

18 maja 
Szkolenie podstawowe 
dla nowych komisji 
(ustawa o związkach zawodowych, 
prawo wewnątrzzwiązkowe)
– prowadzą: Agnieszka Lenartowicz-Łysik,  
Jadwiga Piechocka  
ZR s. 108

20 maja
NSZZ „Solidarność”: wyzwania 2022+
(szkolenie w formie warsztatowej. Zakres: 
identyfikacja bieżących wyzwań dla NSZZ 
„Solidarność”; wpływ bieżących wyzwań 
na siłę przetargową związku: szansa czy 
zagrożenie;  doskonalenie indywidualnych 
kompetencji w zakresie komunikacji)
– prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik  
ZR s. 108

Harmonogram 
szkoleń 

związkowych
maj 2022 roku

Szkolenia stacjonarne  
w siedzibie Zarządu regionu

Dodatkowych informacji udzieli Państwu:  
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro 
Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 
223 lub 555, tel. kom. 609 357 320, e-mail: 
zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Inwestować w węgiel, 
zreformować politykę 
klimatyczną UE

inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne technologie węglowe, 
jak najszybsza rezygnacja z rosyjskich surowców energetycznych 

oraz głęboka reforma unijnej polityki klimatycznej – m.in.  
te postulaty znalazły się rezolucji energetycznej 2022.

Wszystkim hutnikom, strażakom 
i pracownikom koksowni  pragnę 
złożyć najserdeczniejsze życzenia   
z okazji Dnia Świętego Floriana. 

Życzę Wam przede wszystkim 
zdrowia i wytrwałości   

w tym trudnym czasie, a także 
bezpiecznej,  stabilnej i godnie 

wynagradzanej pracy. 

Niech Święty Florian  otacza  
Wasze rodziny nieustanną opieką.

Dominik Kolorz
przewodniczący 

Zarządu Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego  
NSZZ „Solidarność”

Foto: TŚD
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