
10
razy więcej niż rok temu 

kosztuje obecnie gaz 
w Europie. 23 sierpnia 

cena surowca osiągnęła 
poziom 276 euro/Mwh

Nr 16/2022 
Katowice

25.08.2022
Tygodnik bezpłatny  

issn 1732-3940

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” / www.solidarnosckatowice.pl

Śląsko-Dąbrowski NSZZ

4
Foto: yayimages.com

Foto: TŚD

Przewodniczący „S” w Nexteer 
został zwolniony. Sąd już dwa 
razy przywracał go do pracy.32

Foto: flickr.com/Jens-Olaf Walter

Głównym efektem zmian  
w Karcie Nauczyciela będzie 
negatywna selekcja do zawodu. 5

Foto: TŚD

Strajki na Śląsku i w Zagłębiu 
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Skuteczne działania pocztowej „Solidarności”

Po interwencjach związkowców  
z „Solidarności” zarząd Poczty 
Polskiej zawiesił stosowanie 

niekorzystnych dla listonoszy zasad 
ewidencjonowania czasu pracy.  
w efekcie ich wprowadzenia wielu listo-
noszy wykonywało dodatkową pracę 
bez wynagrodzenia.

Nowe reguły obowiązywały w czerwcu 
i w lipcu. Dotyczyły tzw. „rozbiórek”. W ten 
sposób nazywane jest dostarczanie prze-
syłek za listonoszy przebywających na 
urlopach. Obsługa należących do nich 
rejonów jest dzielona między pozostałych 

pracowników, którzy równolegle wykonują 
także swoje normalne zadania. W ocenie 
związkowców, za tę dodatkową pracę listo-
nosze powinni otrzymywać dodatkowe 
wynagrodzenie Wcześniej tak właśnie było.

Jednak jak informuje Bogumił Nowicki, 
przewodniczący pocztowej „Solidarności” 
w tym roku pracodawca założył, że część 
„rozbiórek” nie zostanie potraktowana jak 
nadgodziny. – W czerwcu i w lipcu liczba 
nadgodzin przepracowanych przez listo-
noszy spadła o 40 proc. w porównaniu  
z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
Wówczas mówiliśmy o 100 tys. nadgodzin 

w ramach „rozbiórek”, teraz o 60 tys. To nie 
oznacza, że listonosze dostarczyli mniej 
przesyłek, po prostu za część wykonanej 
pracy im nie zapłacono – zaznacza.

W ocenie przedstawicieli „Solidar-
ności” sytuacja, do jakiej doszło w tym 
roku pokazała, że w Poczcie Polskiej 
brakuje rąk do pracy. To efekt zarówno 
zwolnień grupowych przeprowadzo-
nych przez pracodawcę, jak indywidu-
alnych odejść pracowników. – W okre-
sie wakacyjnym, niektórzy obsługują 
po dwa rejony. Praktycznie, każdy kto 
pracuje, musi wziąć jakąś „rozbiórkę”,  

bo inaczej przesyłki nie zostałyby dostar-
czone. Pracodawca twierdzi, że zatrud-
nia wystarczającą liczbę pracowników,  
ale to nieprawda. Ludzie uciekają,  
a nowych nie widać. Kto przyjdzie do pracy 
za takie pieniądze? – mówi Danuta Dyszy, 
przewodnicząca Organizacji Podzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Poczty Polskiej w Chorzowie.

Nowe zasady analizy czasu pracy listo-
noszy zostały zawieszone do momentu 
przeprowadzania badania obciążenia 
pracą, które zaplanowano na październik.

aga

U stawę zmieniającą Kartę 
Nauczyciela prezydent 
Andrzej Duda podpisał 12 
sierpnia. – Minister Czarnek 
nie prowadził z nami dia-

logu, a teraz w mediach manipuluje infor-
macjami i przekazuje półprawdy – mówi 
Lesław Ordon, przewodniczący Regional-
nego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ 
„Solidarność” w Katowicach.

Zgodnie z nowelizacją o 345 zł 
brutto wzrosną wynagrodzenia zasad-
nicze nauczycieli stażystów. Natomiast 
wynagrodzenia nauczycieli kontrak-
towych będą wyższe o 257 zł brutto.  
– Gdyby te grupy zawodowe nie dostały 
teraz tych pieniędzy, od 2023 roku 
musiałyby dostać dodatek wyrównujący 
do poziomu płacy minimalnej. Trudno 

tu więc mówić o realnym wzroście płac  
– wyjaśnia Lesław Ordon.

Przewodniczący dodaje, że nowela 
nie przewiduje żadnych podwyżek dla 
nauczycieli mianowanych i dyplomo-
wanych, a stanowią oni ponad 70 proc. 
ogółu nauczycieli. W zmienionej Karcie 
Nauczyciela nie znalazł się ani jeden 
zapis, który odwoływałby się do porozu-
mienia podpisanego w 2019 roku przez 
oświatową „S” z przedstawicielami rządu. 
Dotyczyło ono powiązania nauczyciel-
skich pensji z przeciętnym wynagrodze-
niem w gospodarce. – Zostaliśmy oszu-
kani. Efektem takiej polityki płacowej 
prowadzonej względem nauczycieli jest 
negatywna selekcja do zawodu. Zmiany 
wprowadzone do Karty Nauczyciela, 
ani tego trendu nie zatrzymają, ani nie 

odwrócą – mówi przewodniczący oświa-
towej „Solidarności” w regionie.

Nowelizacja wprowadza także 
zmiany w ścieżce awansu zawodo-
wego. Likwiduje stopnie nauczyciela 
stażysty i kontraktowego, zostawiając 
mianowanego i dyplomowanego. Tym 
samym skróceniu ulega czas potrzebny 
na zdobycie najwyższego szczebla 
zawodowego. Nowo zatrudniane osoby 
będą otrzymywały status nauczycieli 
początkujących, a o umowę o pracę na 
czas nieokreślony będą się mogły ubie-
gać dopiero po dwóch latach. Podczas 
przygotowania do zawodu będzie się 
nimi opiekował mentor, czyli nauczy-
ciel z dłuższym doświadczeniem zawo-
dowym, wyznaczony przez dyrektora 
szkoły. – Do tej pory były tak samo, 

tylko zamiast „mentora” był „opiekun 
stażu”. To co resort przedstawia jako 
systemową zmianę, w rzeczywistości 
sprowadza się do nowego nazewnictwa 
– mówi szef oświatowej „S” w regionie.

Nowe przepisy obligują także nauczy-
cieli do przepracowania jednej dodatko-
wej godziny w tygodniu. Ma ona zostać 
poświęcona na konsultacje z rodzicami  
i uczniami. Za tę dodatkową pracę nauczy-
ciele nie otrzymają wynagrodzenia.  
W ocenie związkowców jest to powrót 
do tzw. „godzin karcianych” wprowadzo-
nych przez poprzednią koalicję rządzącą. 
Przedstawiciele „S” przypominają, że PiS 
krytykował godziny karciane i zlikwido-
wał je po dojściu do władzy. Teraz sięga 
po niemal identyczne rozwiązanie.

agnieszka Konieczny
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Głównym efektem zmian w Karcie Nauczyciela będzie utrwalenie negatywnej selekcji do zawodu  
– oceniają związkowcy. wskazują, że nowe przepisy zostały wprowadzone bez dialogu społecznego, 

a resort edukacji nie realizuje porozumienia podpisanego z oświatową „Solidarnością” w 2019 roku.

Oświatowa „Solidarność” 
negatywnie o zmianach  

w Karcie Nauczyciela
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W 
poniedziałek 22 sierp-
nia, gdy Grzegorz 
Zmuda przyszedł do 
pracy, okazało się, 
że jego przepustka 

nie działa. Po kilkudziesięciu minutach 
oczekiwania na bramie zakładu, został 
wpuszczony na teren firmy jako gość.  
– W dziale kadr dowiedziałem się,  
że nie jestem już pracownikiem Nexteer. 
Na moją uwagę, że nie dostałem żadnego 
wypowiedzenia, powiedziano mi, że 
pismo w tej sprawie zostało podobno 
wrzucone do mojej skrzynki na listy. 
Następnie pokazano mi rzekomą kopię 
tego dokumentu. Tak się zwalnia ludzi  
w Nexteer – opisuje Grzegorz Zmuda.

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” 
zapowiada, że w najbliższych dniach do 
sądu zostanie skierowany pozew o przy-
wrócenie Grzegorza Zmudy do pracy. 
Związek rozpoczął również przygotowa-
nia do akcji protestacyjnych. – Nie ma 
naszej zgody na łamanie prawa i próby 
niszczenia ludzi tylko za to, że ośmie-
lili się działać w związku zawodowym.  

O szczegółach protestów poinformu-
jemy w ciągu najbliższych kilku dni 
– mówi Piotr Nowak, wiceprzewodni-
czący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ „Solidarność”.

Zwolnienie z pracy to nie jedyne 
działanie pracodawcy, które w ocenie 
Zmudy jest całkowicie bezprawne.  
– 3 i 4 sierpnia, kiedy ja byłem w pracy, 
pod moim domem przez cały dzień stał 
zaparkowany samochód, w którym sie-
działo dwóch mężczyzn. W końcu żona 
zadzwoniła na policję. Gdy na miejsce 
przyjechał patrol, okazało się, że byli 
to przedstawiciele kancelarii prawnej 
wynajętej przez Nexteer. Moim zda-
niem takie postępowanie, to jest nic 
innego jak nękanie i to nie tylko mnie, 
ale również mojej rodziny – mówi  
Grzegorz Zmuda.

Zdaniem związkowców powodem 
zwolnienia Zmudy z pracy jest jego dzia-
łalność związkowa. W firmie trwają dwa 
spory zbiorowe dotyczące podwyżek 
płac. W ostatnim czasie „Solidarność” 
inicjowała również kontrole Państwo-

wej Inspekcji Pracy, które wykazywały 
nieprawidłowości. – Ktoś chyba doszedł 
do wniosku, że „spacyfikuje” związek, 
niszcząc przewodniczącego. Od chwili, 
gdy zażądaliśmy podwyżek i rozpo-
częliśmy spór zbiorowy, w firmie trwa 
wobec mnie kampania pomówień.  
Ja jednak nie dam się zastraszyć, bo wiem,  
że mam wsparcie załogi. Do „Solidar-
ności” w tyskim Nexteer należy trzy 
czwarte pracowników produkcyjnych 
– mówi przewodniczący.

Grzegorz Zmuda w przeszłości był już 
zwalniany z pracy w Nexteer dwukrot-
nie. Pierwsze wypowiedzenie otrzymał 
w czerwcu 2011 roku. Kilkanaście dni 
po tym, jak w spółce został przeprowa-
dzony dwugodzinny strajk ostrzegaw-
czy, zorganizowany przez „Solidarność”. 
Po długiej sądowej batalii Zmuda wró-
cił do pracy 11 lutego 2013 roku i tego 
samego dnia otrzymał kolejne wypo-
wiedzenie. W listopadzie 2015 roku Sąd 
Okręgowy w Katowicach po raz kolejny 
przywrócił związkowca do pracy.

Łukasz Karczmarzyk

Nexteer po raz kolejny zwolnił 
z pracy przewodniczącego 
„Solidarności”

Spółka Nexteer 
automotive Poland  

w Tychach wyrzuciła z 
pracy przewodniczącego 

„Solidarności”.  
w przeszłości Grzegorz 

Zmuda był już 
dwukrotnie zwalniany,  

a następnie przywracany 
do pracy przez sądy.  

w ocenie związkowców 
postępowanie zarządu 

tyskiej spółki to 
bezprawie. Zapowiadają 

pozwy sądowe i akcje 
protestacyjne.
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23 s i e r p n i a  R a d a 
Ministrów przy-
jęła projekt ustawy 
o szczególnych 
r o z w i ą z a n i a c h 

w zakresie niektórych źródeł ciepła  
w związku z sytuacją na rynku paliw. Jed-
nym z elementów ustawy ma być wsparcie 
dla gospodarstw domowych i instytucji 
użyteczności publicznej korzystających  
z ciepła sieciowego. Dla tych grup odbior-
ców ma zostać wprowadzony mechanizm, 
który polegać będzie na ustaleniu przez 
wytwórcę ciepła określonego poziomu 
średnich cen energii cieplnej. Mają one 
wynosić 150,95 zł za GJ w przypadku cie-
pła wytwarzanego z gazu lub oleju opa-
łowego oraz 103,82 zł dla ciepła z innych 
źródeł, czyli przede wszystkim z węgla.

Jak wskazano w rządowym komunika-
cie, przedsiębiorstwom, które wprowadzą 
powyższe ceny ciepła, ma przysługiwać 
rekompensata. – Nie wskazano jednak ile 
będzie ona wynosić i z jakich źródeł będą 
pochodzić te pieniądze. Sytuacja wygląda 
różnie w poszczególnych przedsiębior-
stwach, ale można szacować, że spółki cie-
płownicze, aby osiągnąć próg rentowności 
przy obecnych cenach paliw, musiałyby 

sprzedawać ciepło za ok. 300 zł za GJ. Czy 
rządowa rekompensata pokryje w całości 
tę różnicę? – pyta Dariusz Gierek.

Znacznie większy problem stanowi 
jednak fakt, że rekompensaty pro-
ponowane przez rząd mają dotyczyć 
wyłącznie gospodarstw domowych  
i instytucji użyteczności publicznej, czyli 
tzw. odbiorców chronionych. – To tylko 
jedna grupa klientów spółek ciepłowni-
czych. Kolejna to firmy, których żadne 
rekompensaty nie obejmą, a mówimy tu 
nawet o około połowie portfela klientów 
– zaznacza szef RSC.

Według branżowych szacunków,  
na które powołuje się Dariusz Gierek, aby 
uniknąć strat spółki ciepłownicze musia-
łyby podnieść ceny ciepła dla klientów 
firmowych nawet o kilkaset proc. Ocenia 
jednak, że wprowadzenie takich podwy-
żek jest mało prawdopodobne. Byłyby 
one nie do udźwignięcia dla znacznej 
części klientów. Przede wszystkim jed-
nak na tak drastyczny wzrost cen nie zgo-
dzi się Urząd Regulacji Energetyki, który 
zatwierdza taryfy na energię cieplną.

5 sierpnia minister klimatu i środo-
wiska Anna Moskwa podczas konferen-
cji prasowej wprost stwierdziła, że URE 

będzie blokował podwyżki cen ciepła sie-
ciowego, a ich maksymalny pułap będzie 
mógł wynieść 40 proc. – W takim scena-
riuszu różnicę pomiędzy realnym wzro-
stem kosztów produkcji, a ceną dla klien-
tów końcowych będą musiały pokryć 
spółki ciepłownicze. Problem w tym, 
że one tych pieniędzy nie mają. Wiele 
z nich już dzisiaj balansuje na granicy 
bankructwa. Propozycje rządu zamiast 
stanowić wsparcie mogą przyczynić 
się do fali upadłości w naszej branży. 
Jak ludzie będą mieli zimne kaloryfery,  
to żadne rekompensaty im nie pomogą 
– podkreśla Dariusz Gierek.

„Solidarność” od wielu tygodni wska-
zuje na fatalną sytuację w sektorze cie-
płowniczym. W czerwcu z inicjatywy 
związku odbyło się posiedzenie Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach poświęcone tej kwestii. 
Efektem obrad było wspólne stanowi-
sko strony pracowników, pracodawców 
oraz samorządowej WRDS. W dokumen-
cie skierowanym do premiera Mateusza 
Morawieckiego zawarto propozycje doty-
czące systemowego wsparcia zarówno 
dla wytwórców jak i odbiorców ciepła 
systemowego.

Wśród nich znalazło się m.in. wyzna-
czenie na poziomie ministerialnym cen 
maksymalnych gazu i węgla dla ciepłow-
nictwa oraz wprowadzenie rządowych 
dopłat dla sprzedawców tych paliw.  
W stanowisku wezwano też rząd do pod-
jęcia działań na forum Unii Europejskiej 
na rzecz głębokiej reformy systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji CO2 mają-
cej na celu obniżenie i ustabilizowanie 
ceny uprawnień emisyjnych. Opłaty za 
emisję CO2 stanowią znaczącą część kosz-
tów produkcji ciepła. Kolejne zgłoszone 
postulaty dotyczyły m.in. stworzenia 
funduszu na potrzeby przedsiębiorstw 
ciepłowniczych, który byłby źródłem 
finansowania nisko oprocentowanych 
pożyczek na zakup paliw z rocznym lub 
dłuższym odroczeniem spłaty oraz obni-
żenia podatku VAT za energię cieplną dla 
odbiorców indywidualnych do 0 proc.  
– Niestety rząd nie skorzystał z rozwią-
zań przygotowanych przez WRDS. Jeśli 
nie zrobi tego podczas dalszych prac 
nad ustawą, nadchodzący sezon grzew-
czy może być ostatnim dla wielu przed-
siębiorstw ciepłowniczych – ostrzega 
Dariusz Gierek.

Łukasz Karczmarzyk

Zimą może zabraknąć 
ciepła w kaloryferach

Jak ludzie będą mieli zimne kaloryfery, żadne rekompensaty im nie pomogą – mówi Dariusz Gierek, 
przewodniczący regionalnej Sekcji ciepłownictwa NSZZ „Solidarność”. w ocenie związkowców 

proponowane przez rząd instrumenty wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego mogą  
skończyć się falą bankructw przedsiębiorstw ciepłowniczych.
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obchody 42. rocznicy strajku w Fazosie

21 sierpnia przedstawiciele krajowych i regio-
nalnych struktur „Solidarności”, reprezen-
tanci władz państwowych i samorządowych 

oraz mieszkańcy Tarnowskich Gór uczestniczyli w 
obchodach 42. rocznicy wybuchu strajku w Fabryce 
Zmechanizowanych obudów Ścianowych Fazos. Tar-
nogórski zakład był pierwszym przedsiębiorstwem na 
Górnym Śląsku, w którym w 1980 roku wybuchł strajk.

Obchody rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwa-
niem św. Apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie uczest-
nicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
sierpniowe wydarzenia, znajdującą się przy Dzwonnicy 
Tarnogórskich Gwarków, w pobliżu świątyni.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
podziękował podczas uroczystości uczestnikom strajku 
sprzed 42. lat. Wskazał, że protest pracowników tarnogór-
skiego Fazosu był wyrazem solidarności ze strajkującymi 
robotnikami na Wybrzeżu. – 21 sierpnia, na pierwszej zmia-

nie rozpoczął się strajk solidarnościowy. Pewnie, że były 
też postulaty socjalno-płacowe, ale w sercach tych ludzi 
była solidarność z postulatami gdańskimi i o tym musimy 
pamiętać. Strajki, które odbywały się poza tymi głównymi 
ośrodkami, czyli Gdańskiem, Szczecinem i Jastrzębiem, 
miały taką samą wagę dla tego, że dzisiaj możemy żyć  
w wolnym i demokratycznym kraju – podkreślił Piotr Duda.

Strajk w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścia-
nowych Fazos w Tarnowskich Górach rozpoczął się 21 
sierpnia 1980 roku. Był to pierwszy protest w ówczesnym 
województwie katowickim. Strajkujący robotnicy przed-
stawili postulaty płacowe i socjalne. Domagali się także 
dostępu do informacji o sytuacji w kraju oraz o żądaniach 
wysuniętych przez strajkujących robotników w Gdańsku i 
Szczecinie. Protesty sierpniowe zakończyły się podpisaniem 
porozumień z ówczesną władzą i powstaniem  Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

ŁK

42. urodziny śląsko-
dąbrowskiej 
„Solidarności”
3 września, Jastrzębie-Zdrój
42. rocznica podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego
godz. 9.00 – msza święta w kościele  
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A
godz. 10.45 – złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, 
plac im. Tadeusza Jedynaka 

3 września, Katowice
godz. 14.30 – piknik rodzinny z okazji  
42. urodzin śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”, Dolina Trzech Stawów  
– Katowicki Park Leśny

11 września, Dąbrowa Górnicza 
42. rocznica podpisania Porozumienia 
Katowickiego
godz. 9.30– uroczysta msza święta  
w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy,  
ul. Kościelna 20
godz. 11.15 – uroczystości przy Pomniku 
Porozumienia Katowickiego obok bramy 
głównej ArcelorMittal Poland S.A., 
al. Józefa Piłsudskiego 92

4 września o godz. 17.30 w kościele 
pw. wniebowzięcia Najświęt-
szej maryi Panny w wodzisławiu 

Śląskim odprawiona zostanie msza 
święta w 29. rocznicę tragicznej śmierci 
przewodniczącego śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” Grzegorza Kolosy. 

Do udziału w rocznicowej mszy zapra-
szamy poczty  sztandarowe oraz członków 
i sympatyków związku.

Grzegorz Kolosa zginął 4 września 1993 
roku w wypadku  samochodowym pod 
Koziegłowami w drodze powrotnej z War-
szawy z nagrania telewizyjnego programu  
wyborczego. Razem z nim zginęli też Adam 
Stepecki,  przewodniczący górniczej „Soli-
darności” oraz związkowy kierowca Jan 
Tyszkiewicz. 

msza święta   
za Grzegorza kolosę

Foto:TŚD

F ala strajków, która w lipcu i w sierpniu 1980 
roku przetoczyła się przez Polskę była następ-
stwem szeregu negatywnych zjawisk nara-
stających od połowy lat 70-tych. – Z jednej 
strony odczuwalne było pogarszanie się 

warunków życia, z drugiej narastała presja władz na 
zwiększanie produkcji z pogwałceniem nie tylko zasad 
bezpieczeństwa, ale z naruszaniem elementarnych praw 
ludzkich – mówi dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Podkreśla, że niezadowolenie społeczne rozmijało się 
z kłamliwą propagandą komunistycznej władzy. Jej sym-
bolem stało się hasło o „Polsce rosnącej w siłę i ludziach 
żyjących dostatniej”, a katalizatorem wydarzeń z sierpnia 
1980 roku była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do 
Ojczyzny. – Ośmieliła ona Polaków do otwartego wyra-
żenia swojego zdania o rządach PZPR – dodaje.

Na Górnym Śląsku jako pierwsi, 21 sierpnia strajk roz-
poczęli pracownicy tarnogórskiej Fabryki Zmechanizo-
wanych Obudów Ścianowych Fazos. W nocy z 28 na 29 
sierpnia pracy odmówili górnicy z jastrzębskich kopalń 
„Manifest Lipcowy” i „Borynia”, do których dołączyli 
robotnicy z tyskiej Fabryki Samochodów Małolitrażo-

wych, Huty Katowice i kolejnych zakładów. W kopalni 
„Manifest Lipcowy” i w Hucie Katowice powstały mię-
dzyzakładowe komitety strajkowe. 

Podczas negocjacji ze stroną rządową jastrzębski MKS 
reprezentował aż 56 zakładów pracy, w tym 28 kopalń. Roz-
mowy zakończyły się 3 września spisaniem porozumienia. 
Potwierdzono w nim ustalenia gdańskie i zniesiono 4-bry-
gadowy system pracy w górnictwie. Jednym z kluczowych 
zapisów była także zapowiedź wprowadzenia od 1 stycznia 
1981 roku wszystkich sobót wolnych od pracy. – Strajki 
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, jakkolwiek 
zaczęły się jakby z opóźnieniem w stosunku do innych 
regionów Polski w znaczący sposób wpłynęły na rząd PRL. 
Został on faktycznie zmuszony do zawarcia porozumień 
ze strajkującymi, najpierw w Szczecinie i Gdańsku, potem 
w Jastrzębiu i Dąbrowie Górniczej – zaznacza dr Sznajder.

Porozumienia Sierpniowe zagwarantowały powstanie 
„Solidarności”, do której Polacy zaczęli się masowo zapi-
sywać. Po protestach śląsko-dąbrowska „S” zrzeszała ok. 
1,5 mln członków, a w całym kraju do związku należało 
10 mln pracowników.

agnieszka Konieczny

Protesty, do których latem 1980 roku doszło na Górnym Śląsku  
i w Zagłębiu Dąbrowskim w znaczący sposób wpłynęły  

na rządzących, zmuszając ich do zawarcia porozumień ze 
strajkującymi robotnikami – ocenia dr andrzej Sznajder,  

dyrektor katowickiego oddziału iPN.

Polacy powiedzieli 
władzy „dość”

Foto:TŚD
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Z ieleń w przestrzeni miasta,  
a zwłaszcza w zwartej zabu-
dowie, jaką jest centrum 
miasta, wpływa na poprawę 
komfortu życia mieszkańców, 

przyczynia się do obniżenia temperatury 
powietrza w najbliższym otoczeniu, 
poprawia jego wilgotność, cyrkulację oraz 
sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanie-
czyszczeń – przekonuje Sandra Hajduk, 
rzecznik prasowy UM w Katowicach.

Zielone dachy, elewacje, czy ogrody 
wertykalne to coraz bardziej popularne 
sposoby na zazielenienie centrów miast.  
Zielone dachy na budynkach powstają 

po pokryciu ich warstwami umożliwiają-
cymi uprawę roślin. Ogrody wertykalne 
to pionowe instalacje z żywymi roślinami. 
Zazwyczaj są one montowane na stelażach 
na zewnętrznych ścianach budynków. 
Natomiast zielone elewacje powstają po 
porośnięciu ścian budynków pnączami 
roślin zakorzenionych w ziemi.

Od zeszłego roku w promocję tego 
typu inicjatyw zaangażowały się władze 
Katowic. Osoby, które się na nie zdecy-
dują mogą uzyskać zwolnienie z podatku 
od nieruchomości. Stosowną uchwałę 
katowiccy radni podjęli w lipcu zeszłego 
roku. Jak informuje Sandra Hajduk, do tej 

pory do magistratu wpłynęło 25 wnio-
sków w tej sprawie. Większość z nich 
dotyczyła elewacji.

Przesłanką do zwolnienia z podatku 
od nieruchomości jest założenie zielo-
nego dachu na całej jego powierzchni lub 
ogrodu wertykalnego na co najmniej poło-
wie ściany. Natomiast zielona fasada musi 
znajdować się na całej ścianie budynku. 
Zwolnienie zyskuje się w pierwszym roku 
od zgłoszenia przedsięwzięcia. Ulga może 
być kontynuowana do momentu wyga-
śnięcia uchwały, czyli do 30 czerwca 2024 
roku, pod warunkiem utrzymania inwe-
stycji. – Wspomniana uchwała wpisuje się 

w działania miasta prowadzone na rzecz 
ekologii i poprawy klimatu oraz promuje 
podatników dbających o środowisko  
– dodaje rzecznik UM w Katowicach.

Sandra Hajduk zaznacza, że miesz-
kańcy miasta mogą także realizować 
swoje pomysły na rzecz środowiska zgła-
szające je w ramach Zielonego Budżetu 
Miasta. To środki na zielone inwestycje 
wydzielone z budżetu obywatelskiego. 
Pierwsza edycja Zielonego Budżetu Mia-
sta miała miejsce w 2020 roku. Od tamtej 
pory w sumie zgłoszonych zostało ponad 
500 inicjatyw. 

agnieszka Konieczny

Foto: pxhere.com

Do 11 września można nadsyłać 
zdjęcia na wakacyjny konkurs 
„Przyroda wokół nas” ogłoszony 

przez wojewódzki Fundusz ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej w Katowi-
cach. Jego celem jest zwrócenie uwagi 
mieszkańców regionu na piękno przyrody 
i podniesienie świadomości ekologicznej.

Konkurs jest skierowany do miesz-
kańców województwa śląskiego. W jego 
ramach można przesyłać fotografie 
fauny, flory i krajobrazów zrobione pod-

czas wakacyjnego wypoczynku na terenie 
całej Polski.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie 
jest przesłanie fotografii na adres: kon-
kursfoto@wfosigw.katowice.pl. W opisie 
należy podać imię i nazwisko autora zdjęcia 
oraz miejsce, w którym zostało ono wyko-
nane. Kolejny warunek to polubienie profilu 
katowickiego Funduszu na Facebooku.

Spośród nadesłanych zdjęć wybra-
nych zostanie 10 najlepszych, które umiesz-
czone zostaną na facebookowym profilu 

WFOŚiGW. Następnie na podstawie liczby 
polubień wskazane zostaną 4 najlepsze 
fotografie. Głosowanie potrwa od 15 do 30 
września, a ogłoszenie wyników nastąpi 
14 października. 

Jedna osoba może przesłać maksy-
malnie 4 zdjęcia. Jury będzie brało pod 
uwagę trafność wyboru tematu oraz 
walory artystyczne i estetyczne zdjęcia. 
Na zwycięzców czekają nagrody przygo-
towane przez WFOŚiGW w Katowicach.

aK

Zrobiłeś 
ładne zdjęcie, 

prześlij je do 
Funduszu

w Katowicach za utworzenie ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu można zostać zwolnionym  
z podatku od nieruchomości. ulga przysługuje także za posiadanie zielonej elewacji na budynku.

Każdy budynek  
może być zielony
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Wyrazy najgłębszego współczucia  
oraz słowa wsparcia i otuchy 

w bolesnych chwilach 
po śmierci

 MĘŻA 

Halinie Cierpiał  
i Jej Rodzinie 

przekazują 
przyjaciele  

z Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  

NSZZ „Solidarność”

Głęboko zasmuciła nas
wiadomość o śmierci

MĘŻA
Haliny Cierpiał

przewodniczącej Regionalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  

NSZZ „Solidarność”

Halino, w tych trudnych chwilach 
łączymy się w bólu z

Tobą i  Twoją Rodziną
oraz zapewniamy o naszej modlitwie

W imieniu przyjaciół
z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność”

przewodniczący
Dominik Kolorz 

Wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

MĘŻA
Halinie Cierpiał  

i Jej Rodzinie
przekazują

koleżanki i koledzy 
z Biura Terenowego i Komisji Zakładowych  

NSZZ „Solidarność” w Jaworznie

W trudnych chwilach
po śmierci

MĘŻA
łączymy się w bólu z

Haliną Cierpiał  
i Jej Bliskimi

pracownicy  
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ „Solidarność” w Katowicach

W bolesnych chwilach
po śmierci

MAMY
łączymy się w żalu i smutku z

 Piotrem Kisielem  
i Jego Rodziną
koleżanki i koledzy

z Biura Terenowego i Komisji Zakładowych 
NSZZ „Solidarność” w Sosnowcu

Piotrowi Kisielowi  
i Jego Bliskim

wyrazy najgłębszego żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają

członkowie i pracownicy
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ „Solidarność” 

Piotrowi Kisielowi
prawnikowi Zarządu Regionu  

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
słowa głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
W imieniu

Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz

Halinie Cierpiał 
przewodniczącej Regionalnego Sekretariatu Ochrony 

Zdrowia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  
NSZZ „Solidarność”

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
w imieniu 

Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” 

składa przewodniczący 
Piotr Duda 

Halinie Cierpiał  
i Jej Bliskim 

pragniemy przekazać słowa najgłębszego żalu  
z powodu śmierci

MĘŻA
koleżanki i koledzy 

z Biura Terenowego i Komisji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność” w Jastrzębiu Zdroju 
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3 września w Katowicach,  
w Dolinie Trzech Stawów 
odbędzie się Piknik rodzinny 
z okazji 42. urodzin „Solidar-
ności”. Na scenie wystąpią 

kabaret RAK oraz zespoły Classic i 
Beauty Plate. Na uczestników pik-
niku czekają liczne atrakcje i niespo-
dzianki. Odbędzie się też loteria z cen-
nymi nagrodami. To m.in. telewizory,  

hulajnogi elektryczne, rowery i roboty 
odkurzające.

Dla członków związku i ich dzieci 
organizatorzy przygotowali talony na 
jedzenie i napoje w bardzo atrakcyjnej 
cenie. Cena talonu wynosi 30 zł. Talon 
dla dzieci obejmuje dwa napoje, dwie 
kiełbaski, frytki i kawałki kurczaka, nato-
miast dla dorosłych dwa napoje (piwo), 
kiełbasę, rumsztyk i befsztyk.

Talony są wydawane organizacjom 
zakładowym za gotówkę w siedzibie 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” w Katowicach przy 
ul. Floriana 7 w pok. 102 do 17 sierpnia 
w poniedziałki, wtorki i środy od 9.00 
do 13.00. uwaGa! liczba talonów jest 
ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.
więcej na: www.solidarnosckatowice.pl

Piknik rodzinny 
śląsko-dąbrowskiej 

„Solidarności”


