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Koncertem Andrei Bocellego 
uczczono pamięć górników  
z kopalni Wujek. 5
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POHiD okazał pogardę dla 
pracowników handlu – ocenił 
Alfred Bujara, szef handlowej „S”.Foto: TŚD
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P rawdopodobnie w przyszły 
czwartek, kiedy jadę tam 
(do Brukseli – przyp. ŁK) na 
kolejne rozmowy, jest szansa 
na „zielone światło” dla dal-

szych działań. Nie ma żadnych sygnałów, 
że w tej umowie są jakieś rzeczy, które nie 
podobają się Komisji Europejskiej, które są 
dla niej nie do przyjęcia. Wręcz odwrot-
nie, widzę tam przychylność – powiedział 
wiceminister Pyzik. Dodał jednocześnie, 
że proces ostatecznej notyfikacji umowy 
społecznej przez KE może potrwać jeszcze 
nawet 10-12 miesięcy.

Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
stwierdził po zakończeniu spotkania, 
że bezpośrednio po prenotyfikacji, czyli 
udzieleniu wstępnej, nieformalnej jesz-
cze zgody Komisji Europejskiej na gór-
niczą umowę społeczną, powinna zostać 
uchwalona w polskim parlamencie nowa 
ustawa górnicza, która umożliwi urucho-
mienie pomocy publicznej dla sektora 
wydobywczego.

Wiceminister Piotr Pyzik nie potwier-
dził jednoznacznie, że tak właśnie się sta-
nie. Wskazał jedynie, że prenotyfikacja 
umowy społecznej, która może nastąpić 
2 grudnia, „dla naszej gospodarki, a na 
pewno dla przemysłu wydobywczego 
może być decydująca”.

Tematem rozmów w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim były również elementy 
umowy społecznej, których realizacja 
miała zostać rozpoczęta jeszcze przed 
zaakceptowaniem całego dokumentu 
przez Komisję Europejską. Chodzi m.in. 
o inwestycje w nowoczesne, niskoemi-

syjne technologie węglowe, czy też powo-
łanie Funduszu Transformacji Śląska, 
czyli instytucji, która ma się zająć finan-
sowaniem przemian gospodarczych w 
regionie. – Dosyć dosadnie wyartykuło-
waliśmy, że w naszej ocenie wiele tych 
elementów nie jest realizowanych. To 
wszystko musi nabrać przyspieszenia, 
żebyśmy za miesiąc czy półtora znowu 
nie stwierdzili, że jesteśmy w tym samym 
miejscu – podkreślił Dominik Kolorz.

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania 
szef śląsko-dąbrowskiej „S” powiedział 
dziennikarzom, że realizacja umowy spo-
łecznej nie wygląda najlepiej. – Widmo 
akcji protestacyjnej nabiera coraz bar-
dziej realnych kształtów. Nie wiem, czy 
to będzie jeszcze ten rok, czy to będzie 
początek przyszłego roku. W każdym 
razie sytuacja najzwyczajniej w świecie 
zmusi nas do tego, żeby biernie już nie 
patrzeć na to wszystko, co jest niewyko-
nywane – powiedział przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Z kolei Bogusław Hutek, szef górniczej 
„S”, po zakończeniu rozmów z przedstawi-
cielami MAP pytany przez dziennikarzy o 
to, co zrobią związki zawodowe, jeśli Komi-
sja Europejska nie wyda zgody na realiza-
cję umowy społecznej, wyraził nadzieję, 
że strona rządowa jest przygotowana na 
taki scenariusz. – Jeżeli takiego planu „B” 
nie ma, to my już będziemy wiedzieli,  
co mamy robić – wskazał Hutek.

Bogusław Hutek odniósł się również 
do kryzysu energetycznego panującego 
obecnie w Unii Europejskiej. Wskazał, 
że w europejskich krajach, które oparły 
swoją energetykę na gazie ziemnym  

i odnawialnych źródłach, giełdowa cena 
energii jest dzisiaj nawet dwukrotnie 
wyższa niż w Polsce. Prąd w naszym 
kraju jest znacznie tańszy, pomimo bar-
dzo wysokich cen uprawnień do emisji 
CO2, które muszą płacić elektrownie 
węglowe. – Wszystkie te ustalenia, że 
zastąpimy węgiel gazem, czy OZE, walą 
się w gruzy. Mamy nadzieję, że kolejne 
lata jednak zweryfikują to, że mamy 
swoje narodowe dobro, które się nazywa 
węgiel i powinniśmy z tego korzystać  
– zaznaczył przewodniczący.

Podpisana 28 maja 2021 roku umowa 
społeczna określa zasady i tempo pro-
cesu stopniowego wygaszania górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce, który 
ma się zakończyć w 2049 roku. Doku-
ment zawiera m.in. gwarancje zatrud-
nienia oraz osłon socjalnych dla górni-
ków, a także system dopłat do redukcji 
zdolności produkcyjnych w kopalniach. 
Kolejne rozdziały umowy społecznej 
dotyczą m.in. inwestycji w nowoczesne, 
niskoemisyjne technologie węglowe, 
oraz stworzenia instrumentów wsparcia 
transformacji gospodarczej wojewódz-
twa śląskiego.

Warunkiem pełnej realizacji umowy 
społecznej jest zgoda Komisji Europej-
skiej. Od września w Brukseli odbywają 
się spotkania strony polskiej z przed-
stawicielami KE dotyczące prenotyfi-
kacji tego dokumentu, czyli udzielenia 
wstępnej nieformalnej zgody Brukseli. 
Po uzyskaniu prenotyfikacji, rozpocznie 
się proces oficjalnej notyfikacji umowy 
społecznej przez Komisję Europejską.

łukasz Karczmarzyk
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Wkrótce „zielone światło” 
dla umowy społecznej?

2 grudnia Komisja 
europejska może dać 

„zielone światło” dla 
prenotyfikacji umowy 
społecznej dotyczącej 

transformacji górnictwa 
i województwa śląskiego 

– taką deklarację 
złożyli przedstawiciele 

ministerstwa Aktywów 
Państwowych 

podczas spotkania 
z reprezentantami 
górniczych central 

związkowych, które 
odbyło się 24 listopada  

w Katowicach.  
w rozmowach 

uczestniczył 
wicepremier i szef 

mAP Jacek Sasin 
oraz jego zastępca 
odpowiedzialny za 

sektor wydobywczy  
Piotr Pyzik.
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Zmniejszenie opodatkowania energii to realizacja postulatu śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 
Szkoda jednak, że nie został on zrealizowany w całości – mówi przewodniczący Dominik Kolorz. 
Obniżka VAT-u i akcyzy na energię elektryczną jest jednym z głównych elementów tzw. „Tarczy 

Antyinflacyjnej” ogłoszonej 25 listopada przez premiera mateusza morawieckiego.

Z godnie z założeniami „Tarczy 
Antyinflacyjnej” od stycznia 
podatek VAT na energię elek-
tryczną ma zostać obniżony 
z obecnych 23 proc. do 5 

proc. na trzy miesiące. Całkowicie znie-
siona ma zostać też akcyza na energię dla 
gospodarstw domowych.

Postulat obniżenia opodatkowania 
energii został zgłoszony w stanowisku 
przyjętym 14 października przez Walne 
Zebranie Delegatów Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.  
W dokumencie skierowanym do pre-
miera Mateusza Morawieckiego związ-
kowcy wskazali wówczas, że stawka 
VAT na energię elektryczną należy w 
Polsce do najwyższych w Unii Europej-
skiej. Z kolei obniżka opodatkowania 
będzie rozwiązaniem znacznie lep-

szym niż jakiekolwiek rekompensaty 
za wzrost cen prądu.

– Pan premier prezentując „Tarczę 
Antyinflacyjną”, przyznał nam rację. 
Dobrze, że rząd w końcu nas posłuchał. 
Niestety jest też łyżka dziegciu w tej 
beczce miodu. VAT na energię ma zostać 
obniżony tylko na 3 miesiące. My pro-
ponowaliśmy bezterminową obniżkę.  
Nic przecież nie wskazuje na to, że za 
kwartał kryzys energetyczny w Euro-
pie się skończy i prąd stanieje – wska-
zuje Dominik Kolorz, przewodniczący  
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Prezentując „Tarczę Antyinflacyjną”, 
szef rządu zapowiedział również dzia-
łania na rzecz zmiany systemu handlu 
uprawnieniami do emisji CO2, które są 
częścią polityki klimatycznej Unii Euro-
pejskiej. – Będę zgłaszał ten postulat na 

najbliższej Radzie Europejskiej – powie-
dział 25 listopada premier Morawiecki 
podczas konferencji prasowej w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów.

Wniosek dotyczący reformy systemu 
handlu uprawnieniami do emisji CO2 
również był zawarty w stanowisku WZD 
śląsko-dąbrowskiej „S”. – Od początku 
2018 roku cena pozwolenia na emisję  
1 tony CO2 wzrosła z 8 euro do ponad 60 
euro (dziś jest to już 77 euro – przyp. ŁK)  
– czytamy w dokumencie skierowanym w 
październiku do Mateusza Morawieckiego.  
– Obecnie postulowana przez nas głęboka 
rewizja polityki klimatyczno-energetycz-
nej UE staje się absolutną koniecznością 
– napisano w stanowisku WZD.

– Po wielu miesiącach uległości wobec 
szaleństw unijnej polityki klimatycz-
nej, rząd wreszcie zaczyna się budzić.  

Najwyższy czas. Po raz kolejny okazuje 
się, że to my, związkowcy, mieliśmy rację.  
W działaniach na rzecz zmiany tej skraj-
nie szkodliwej polityki, pan premier może 
liczyć na wszelkie możliwe wsparcie  
z naszej strony – zaznacza Dominik Kolorz.

Innymi elementami zaprezentowanej 
25 listopada „Tarczy Antyinflacyjnej”  
ma być m.in. obniżenie akcyzy na paliwa 
od 20 grudnia na 5 miesięcy oraz obniżka 
podatku VAT na gaz ziemny z 23 proc. 
do 5 proc. w pierwszym kwartale przy-
szłego roku. Rząd planuje też oszczędności  
w administracji publicznej oraz wprowa-
dzenie „dodatku osłonowego” w rocznej 
wysokości od 400 do 1150 zł, który ma 
otrzymać 5 mln gospodarstw domowych. 
Łączny koszt „Tarczy Antyinflacyjnej”  
dla budżetu ma wynieść ok. 10 mld zł.

łukasz Karczmarzyk

Rząd przyznaje rację śląsko-
dąbrowskiej „S”. Będzie 
obniżka opodatkowania energii

Foto: TŚD
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S tanisława Kiermesa, prze-
wodniczącego „S” w kopalni 
Halemba w Rudzie Śląskiej, 
milicja zabrała w środku 
nocy. O tym, że po niego 

jadą, został uprzedzony telefonicznie 
przez żonę swojego zastępcy, Henryka 
Zakrzewskiego, którego zatrzymano 
nieco wcześniej. Pan Stanisław nie zdążył 
uciec, gdy wyskoczył z łóżka, pod domem 
już było słychać milicyjne auta. Państwo 
Kiermesowie pogasili światła i poza-
mykali drzwi. – Przyjechało 8 drabów  
z pistoletami za paskami, którzy krzyczeli, 
że wiedzą, że jesteśmy w domu i ostrze-
gają, że będą strzelać. Zaczęli wyważać 
drzwi, ale to były nowe, dobrze zrobione 
drzwi, więc im się nie udało. Popękały 
szybki, ale nie dali rady. Myślałem, że 
pojechali, a oni przyjechali z powrotem 
z łomem i toporem, i zaczęli demolować 

drzwi od ogrodu. Żona zaczęła płakać. 
Bała się, że narobią więcej szkód, więc  
w końcu postanowiliśmy otworzyć  
– opowiada Stanisław Kiermes.

Po kilkunastu minutach ostrej dys-
kusji z milicjantami pan Stanisław został 
zabrany. Zawieziono go na komendę mili-
cji, gdzie spotkał swojego zastępcę. – Zde-
cydowaliśmy, że nie będziemy zeznawać, 
ale jak się okazało, nikt nie oczekiwał żad-
nych zeznań. Załadowali mnie do milicyj-
nej „suki” i zawieźli do aresztu śledczego 
w Zabrzu. Tam już stały dwie inne „suki”  
z naszymi kolegami z „Solidarności” z Czę-
stochowy. Niektórzy byli dosłownie pół-
nadzy, bo tak ich zabrano – zaznacza Sta-
nisław Kiermes. Później był przewożony 
między kilkoma ośrodkami internowania. 
Wypuszczono go 29 stycznia 1982 roku.

W proteście przeciwko wprowa-
dzeniu stanu wojennego i internowa-

niu działaczy „Solidarności”, górnicy  
z Halemby rozpoczęli strajk już 13 
grudnia. Stanisław Kiermes podkreśla,  
że załoga była przygotowana do prote-
stu, bo jego scenariusz został opracowany 
wcześniej. – Rozwiązania siłowe wisiały 
w powietrzu od jesieni 1981 roku, ale bar-
dziej spodziewaliśmy się wprowadzenia 
stanu wyjątkowego w Święta Bożego 
Narodzenia – dodaje.

Pacyfikacja kopalni rozpoczęła się 
14 grudnia w godzinach wieczornych.  
– Ludzie modlili się na cechowni. Naj-
pierw wprowadzono wojsko, które zaczęło 
wypychać górników. Później przyjechała 
cała armia opryszków ORMO, ZOMO 
i zaczęła się walka. Następnego dnia 
cechownia wyglądała jak jedno wielkie 
pobojowisko – mówi Stanisław Kiermes.

Przewaga siłowa milicji nad bronią-
cymi się górnikami była ogromna, ratun-

kiem okazała się ucieczka. – Ci, którzy 
mieszkali blisko, schronili się w swoich 
domach lub w hotelu górniczym. Jak 
ZOMO tam wpadło, to poniszczyło drzwi 
i pobiło ludzi – opowiada przewodni-
czący kopalnianej „Solidarności”. Osoby, 
które dojeżdżały do pracy i nie miały 
gdzie się ukryć, pobiegły do świątyni  
pw. Matki Boskiej Różańcowej znajdują-
cej się w pobliżu kopalni. – Przybiegli do 
naszego kościoła, by uniknąć bicia i aresz-
towania. Weszli przez zakrystię. Przemar-
znięci, wystraszeni. Niektórzy krwawiący 
– napisał w swoich wspomnieniach pro-
boszcz parafii ks. Alojzy Brzezina. W sumie  
w świątyni znalazło schronienie blisko 
300 górników. Potrzebującym opatrzono 
rany, podano gorącą herbatę. Następnego 
dnia o godz. 6 rano odprawiona została 
msza św. i górnicy opuścili mury kościoła.

Agnieszka Konieczny

w nocy z 12 na 13  
grudnia 1981 roku 

komunistyczne władze 
rozpoczęły akcję 

„Jodła”. Jej celem 
było aresztowanie 

osób, które „stwarzały 
zagrożenie  

dla Państwa”. 
Zdecydowaną większość 

zatrzymanych  
stanowili działacze 

„Solidarności”.

Ranni górnicy  
schronili się w kościele

Kalendarium regionalnych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
7  

grudnia
godz. 10.00 – otwarcie 

wystawy poświęconej 40. 
rocznicy ogłoszenia stanu 
wojennego w Polsce oraz 

działalności NSZZ „Solidarność” 
KWK Halemba w latach 1980–

1989, cechownia KWK Ruda 
Ruch Halemba

8  
grudnia

godz. 14.00 – otwarcie 
trasy turystycznej 

poświęconej strajkowi 
górników z kopalni Piast  

w grudniu 1981 roku, 
Kopalnia Guido w Zabrzu, 

poziom 320

13  
grudnia

godz. 12.00 – uroczysta msza 
św. w kościele pw. św. Jadwigi 

Śląskiej w Zabrzu-Zaborzu
godz. 13.00 – składanie 
kwiatów pod krzyżem 

upamiętniającym 
internowanych w stanie 

wojennym

14  
grudnia

Obchody 40. rocznicy podziemnego strajku  
w kopalni Piast w Bieruniu

godz. 5:00 – rekonstrukcja wydarzeń 
 z grudnia 1981 roku przed KWK Piast w Bieruniu

godz. 10:00 – bieg uliczny z udziałem  
znanych sportowców ze Śląska

Okładka śpiewnika autorstwa Stanisława Kiermesa



www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc 5PAmięć i HiSTOriA

N a widowni sali koncertowej 
Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach zasiedli 
m. in. członkowie rodzin 

zamordowanych górników, uczestnicy 
strajków z grudnia 1981 roku, represjo-
nowani opozycjoniści z czasów PRL, 
działacze „Solidarności” i Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów. Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę reprezentowała jego 
doradczyni Zofia Romaszewska, dzia-
łaczka Komitetu Obronny Robotników 
i NSZZ „Solidarność”.

– Ten koncert jest dla was, dla was 
wszystkich. Dla tych, co stracili swo-
ich najbliższych – ojców, mężów, braci, 
wujków, kuzynów, przyjaciół. Dla was, 

do których strzelano, gazowano, pobito  
– nie tylko w kopalni Wujek, ale w całej 
Polsce. Dla tych tysięcy aresztowanych, 
internowanych, wyrzucanych z pracy, 
uczelni i szkoły. Dla tych, którzy zostali 
zmuszeni do opuszczenia naszej ojczyzny 
– mówił przed koncertem szef Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16 grudnia 1981 roku Krzysztof 
Pluszczyk. Zaznaczył, że to także wyraz 
podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, 
którzy ratowali życie rannym i ukrywali 
ich w szpitalnych pomieszczeniach oraz 
dla prawników reprezentujących górni-
ków w trakcie komunistycznych proce-
sów, a także dla wszystkich tych, którzy 
bronili wówczas pamięci o ofiarach stanu 
wojennego i dbają o ich pamięć do dziś.

W liście do uczestników koncertu 
premier Mateusz Morawiecki podkre-
ślił, że masakra górników w kopalni 
Wujek była największą zbrodnią stanu 
wojennego. – Nie możemy zapomnieć, 
jak wielką ofiarę w walce o wolność 
ojczyzny złożyli górnicy z Wujka. Dziś, 
gdy Polska jest wolna i niepodległa, 
musimy pamiętać, że zawdzięczamy 
ją także ludziom, którzy w mrocznych 
czasach komunizmu potrafili dokonać 
wyboru między dobrem a złem, między 
wolnością a zniewoleniem – napisał szef 
rządu w liście odczytanym przez posła 
Waldemara Andzela.

Koncert składał się dwóch części.  
W pierwszej artysta prezentował słynne 
arie i duety operowe wraz z sopranistką 

Francescą Maionchi, m.in. z „Rigoletta”, 
„Cyganerii”, „Traviaty” i „Nabucco”.  
W części drugiej prezentował m.in. pieśni 
neapolitańskie oraz standardy muzyki 
rozrywkowej i filmowej. W tej odsłonie w 
duetach z Bocellim wystąpiła Illaria Della 
Bidia. Szczególnym momentem koncertu 
było wykonanie pieśni Leonarda Cohena 
„Hallelujah”. Andrea Bocelli zaśpiewał ją 
wspólnie ze swoją 9-letnią córką Virginią, 
akompaniując jej na gitarze. 

Podczas koncertu artyście towarzy-
szyli muzycy Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją 
Carlo Berniniego, Chór Polskiego Radia 
i Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia.

grzegorz Podżorny

Foto: Tom
asz Tołłoczko/Biuro Program
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Kalendarium regionalnych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Koncert poświęcony pamięci 
ofiar stanu wojennego

15 
grudnia

Obchody 40. rocznicy podziemnego strajku  
w kopalni Piast w Bieruniu

godz. 8:00 – odsłonięcie Piastowskiego Krzyża Wolności  
na ołtarzu św. Barbary na cechowni kopalni

godz. 10:00 – msza św. w intencji uczestników strajku  
w 1981 roku w kopalni Piast i ich rodzin,  

kościół św. Barbary w Bieruniu

15 
grudnia

Obchody 40. rocznicy 
pacyfikacji kopalni manifest 
Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju

godz. 9.00 – złożenie 
kwiatów pod tablicą 

upamiętniającą wydarzenia 
z grudnia 1981 roku, 

cechownia KWK Zofiówka

16 
grudnia

Obchody 40. rocznicy pacyfikacji  
kopalni wujek w Katowicach

godz. 13:00 – msza św. w kościele  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

godz. 14:15 – przemarsz pod Krzyż-Pomnik  
Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku 

godz. 14:45 – uroczystości pod Krzyżem-Pomnikiem 
Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku

Koncertem słynnego tenora Andrei Bocellego zainaugurowano 28 listopada w Katowicach 
regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. występ artysty był hołdem 
złożonym dziewięciu górnikom poległym podczas pacyfikacji kopalni wujek, ich rodzinom 
oraz wszystkim ofiarom stanu wojennego i represjonowanym. Poległym górnikom Bocelli 
zadedykował utwór „Sancta maria”. Przejmujące wykonanie arii zostało nagrodzone  
owacją na stojąco.
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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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W 
całej Polsce powsta-
nie sieć ponad 17 
t ys ię c y  pu n k tów 
ładowania samocho-
dów elektrycznych 

oraz 20 stacji tankowania wodoru. 
Wnioski w ramach programu „Wsparcie 
infrastruktury do ładowania pojazdów 
elektrycznych i infrastruktury do tan-
kowania wodoru” będą przyjmowane  
od 7 stycznia 2022 roku.

Z bezzwrotnych dotacji na budowę 
infrastruktury będą mogły skorzystać 
samorządy, firmy, spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe oraz rolnicy indywi-
dualni. Celem programu jest upowszech-
nienie samochodów zeroemisyjnych, jak 
również rozwój przemysłu i usług, zwłasz-
cza w sektorach działających na rzecz 
elektromobilności, takich jak produkcja 
ładowarek, wytwarzanie wodoru, tech-
nologie informatyczne. Innymi ważnymi 
aspektami rozwoju elektromobilności jest 
ograniczenie zanieczyszczeń do atmos-

fery oraz stworzenie sprawnego systemu 
recyklingu baterii samochodowych.

– W Polsce obecnie zarejestrowa-
nych jest ponad 32 tysiące samocho-
dów osobowych z napędem elek-
trycznym, niemal 1500 elektrycznych 
pojazdów dostawczych i ciężarowych, 
około 12 tysięcy elektrycznych moto-
rowerów i motocykli oraz ponad 600 
autobusów zasilanych prądem z baterii 
– mówi minister klimatu i środowiska 
Anna Moskwa. Zaznacza, że te liczby 
będą szybko wzrastać w związku z roz-
wijaniem programu „Mój elektryk”, 
który wspiera zakup i leasing aut zero-
emisyjnych. Równolegle NFOŚiGW 
realizuje także program „Zielony Trans-
port Publiczny”, w ramach którego 
finansowany jest zakup elektrycznych 
autobusów.

Program „Wsparcie infrastruktury 
do ładowania pojazdów elektrycznych 
i infrastruktury do tankowania wodoru” 
to odpowiedź na rosnącą liczę elektry-

ków. Ma znacznie zwiększyć dostępność 
ładowarek, również zlokalizowanych 
w małych i średnich miejscowościach. 
Obecne w Polsce znajduje się ok. 1700 
stacji ładowania pojazdów elektrycz-
nych, z których tylko nieco ponad 30 
proc. to punkty ładowania prądem sta-
łym, a niemal 70 proc. wolne ładowarki 
prądu zmiennego o mocy mniejszej lub 
równej 22 kW. 

Założenia programu zaprezento-
wane zostały 29 listopada w Elektrowni 
Powiśle w Warszawie. Oprócz przedsta-
wicieli NFOŚiGW w spotkaniu wzięli 
udział m.in. reprezentanci resortu 
klimatu, stowarzyszeń ekologicznych  
i przedsiębiorcy. 

Równolegle Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej będzie realizował program prioryte-
towy pod nazwą „Rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej na potrzeby roz-
woju stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych”. Jest jest skierowany do ope-

ratorów systemu dystrybucyjnego (OSD). 
Budżet tego przedsięwzięcia wynosi  
1 mld zł, a pieniądze w formie dotacji 
będą przeznaczone na budowę, rozbu-
dowę i modernizację około 4000 km 
linii elektroenergetycznych oraz stwo-
rzenie około 800 stacji transformatorowo- 
rozdzielczych. Program będzie finanso-
wany z Funduszu Modernizacyjnego.

– Oferta f inansowa NFOŚiGW 
powinna zwiększyć udział ogólnodostęp-
nych ładowarek szybkich i o dużej mocy. 
Techniczna wykonalność tego planu jest 
uzależniona od rozwoju sieci elektroener-
getycznej. Dlatego Narodowy Fundusz 
równolegle zaoferuje wsparcie dla ope-
ratorów sieci dystrybucyjnej na inwesty-
cje w budowę linii energetycznych oraz 
stacji transformatorowych, które są nie-
zbędne do budowy szybkich stacji łado-
wania pojazdów. Na ten cel dodatkowo 
przeznaczymy 1 mld złotych – podkreśla 
wiceszef tej instytucji Artur Lorkowski.

Agnieszka Konieczny

Więcej stacji  
do ładowania elektryków

Do końca listopada wFOŚigw  
w Katowicach przyjmuje prace 
w konkursie plastycznym na 

ekologiczny plakat z zakresu efektów 
likwidacji niskiej emisji „Tak dla czy-
stego Powietrza”. 

Nowością tegorocznej edycji konkursu 
jest możliwość udziału w nim nie tylko 
uczniów szkół podstawowych oraz świetlic 
środowiskowych z województwa śląskiego, 
ale także dzieci w wieku przedszkolnym. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej przekaże 1,87 mld zł  
na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych: 1 mld zł 
zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów 
elektrycznych, a 870 mln zł wesprze inwestycje w same ładowarki i stacje wodoru. 
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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  
grudzień 2021 roku)

T ransgourmet Polska Sp. z o. o. nie 
utożsamia się z formą, ani argu-
mentacją przedstawioną w piśmie 
POHiD z dnia 16 listopada 2021 
roku (…). Spółka nie akceptuje 

działań mających na celu stygmatyzowanie 
Pracowników ze względu m.in. na wiek, sytu-
ację rodzinną czy choćby wykształcenie. Istot-
nym pozostaje również fakt, że jako podmiot 
aktywny w sektorze Cash&Carry nie prowadzi 
działalności w niedziele niehandlowe – napisał 
Alexander Orlowski, prezes spółki Transgourmet 
Polska, właściciela Selgros w piśmie przesłanym 
do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” 
działającej w tej sieci handlowej.

4 listopada kilkuset pracowników handlu 
demonstrowało przed siedzibą Polskiej Organiza-
cji Handlu i Dystrybucji w Warszawie. Instytucja 
ta zrzesza największe zagraniczne sieci handlowe 
funkcjonujące w naszym kraju. W petycji skie-
rowanej do POHiD w trakcie manifestacji han-
dlowa „S” zgłosiła postulaty dotyczące podwyżek 
wynagrodzeń i zwiększenia liczby pracowników 
w sklepach. Związkowcy wskazali, że w handlu 
coraz bardziej brakuje rąk do pracy. Pracownicy są 
przeciążeni, a pandemia jeszcze pogłębiła ten pro-
blem. Wiele sieci handlowych wydłużyło godziny 
otwarcia sklepów, nie zatrudniając dodatkowych 
pracowników.

W opublikowanej 16 listopada odpowiedzi 
POHiD wskazała m.in., że niedobory kadrowe w 
handlu wynikają z przemian demograficznych, 
z kolei podwyżki płac w sektorze handlu mają 
realny i wymierny charakter. – Wzrost pensji  
w handlu jest wyższy kwotowo i procentowo  

od wzrostu w sektorze finansów publicznych  
– czytamy w stanowisku podpisanym przez pre-
zes POHiD Renatę Juszkiewicz.

– Podwyżki większe niż w sferze budżetowej to 
rzeczywiście niebywały sukces. Tym bardziej że w 
2021 płace w budżetówce były zamrożone z uwagi 
na pandemię – ironizuje Alfred Bujara. – Całe sta-
nowisko POHiD można podsumować następująco: 
pracownicy handlu powinni dziękować, że mogą 
pracować ponad siły do późnej nocy i w niedziele. 
Z kolei związki zawodowe zamiast upominać się 
o interesy pracowników, powinny walczyć z rzą-
dem, żeby obniżył podatki dla zagranicznych sieci 
handlowych. Tak właśnie POHiD rozumie dialog 
społeczny – wskazuje Alfred Bujara.

Oburzenie pracowników handlu wywołał też 
komunikat opublikowany na stronach Polskiej 
Organizacji Handlu i Dystrybucji w dniu demon-
stracji handlowej „S”. Wskazano w nim m.in., że 
w międzynarodowych sieciach handlowych znaj-
dują zatrudnienie osoby, które miałyby problemy z 
dostaniem pracy w innych branżach. – W handlu 
znajdują pracę ludzie młodzi, na początku drogi 
zawodowej, a ponadto grupy społeczne zagro-
żone wykluczeniem, np. z racji wieku, sytuacji 
rodzinnej czy wykształcenia, m.in.: osoby 55+, 
samotne matki czy osoby z wykształceniem 
podstawowym – czytamy na stronach POHiD.  
– W naszej ocenie POHiD po prostu przyznał się 
do pogardy wobec pracowników handlu. Tym bar-
dziej należy docenić postawę Selgrosa, który mimo 
że jest członkiem tej organizacji, odciął się od tych 
skandalicznych słów. Bardzo dobrze byłoby, gdyby 
inne sieci poszły w jego ślady – dodaje Bujara.

łukasz Karczmarzyk

Bierzcie przykład  
z Selgrosa

Sieć Selgros odcięła się od odpowiedzi Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji na postulaty handlowej „Solidarności” 

zgłoszone w trakcie listopadowej demonstracji  
przed siedzibą tej organizacji. – Dobrze, że chociaż jedna sieć  

zdystansowała się od tego skandalicznego dokumentu  
– mówi Alfred Bujara, szef handlowej „S”.

msza św. w rocznicę 
poświęcenia 
sztandaru „S” w Zeg

4 grudnia o godz. 11.00 w kościele pw. św. marii mag-
daleny w Tychach odprawiona zostanie uroczysta 
msza św. w 40. rocznicę poświęcenia sztandaru NSZZ 
„Solidarność” Zakładu elektroniki górniczej.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZEG z 1981 
roku zaprasza do udziału w nabożeństwie mieszkań-
ców miasta, byłych pracowników zakładu, organizacje 
związkowe „S” wraz z pocztami sztandarowymi oraz 
sympatyków związku.

AK
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Z okazji Dnia Świętej Katarzyny, 
patronki kolejarzy i tramwajarzy 

wszystkim pracownikom tych branż 
życzę bezpiecznej i godnie 

wynagradzanej pracy, stabilnego 
zatrudnienia oraz sukcesów 

zawodowych, a także wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. 

Niech Wasza patronka 
św. Katarzyna otacza 

Was i Wasze rodziny opieką. 

Dominik Kolorz 
przewodniczący 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”
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Liczba szefów polskich par-
tii politycznych, którzy 
nie posiadają prawa jazdy 

powiększyła się o jedną sztukę. Ze 
złotego Donka, który przypiracił za 
kółkiem, przez ostatnie dni śmiały 
się całe internety, więc nie będziemy 
odgrzewać starych puent. Rozbawił 
nas za to artykuł, który ukazał się 
tuż po feralnej przejażdżce Donka na 
portalu gazety, której redakcja mieści 
się przy ul. Czerskiej w Warszawie. 
Otóż na łamach owego portalu wypo-
wiedział, się ekspert z jakiegoś sto-
warzyszenia zajmującego się bezpie-
czeństwem drogowym, który całym 
swym autorytetem stwierdził, że na 
drodze, gdzie Tusk pruł 107 km/h, 

wszyscy jeżdżą szybko, ogranicze-
nia prędkości w ogóle nie powinno 
tam być, a znak informujący o terenie 
zabudowanym stoi tam niezgodnie 
z przepisami. Jesteśmy oburzeni, że 
zamiast przeprosić „króla Europy”, 
policja zabrała mu prawko. I jeszcze 
niektórzy wtykają mu szpilki. To nie 
ludzie, to wilki. 

Gdy już wszyscy wyśmiali 
się z Donka, zaistnieć 
postanowiła inna liderka 

polskiej opozycji, przeurocza pani 
Marta Lempart. Przywódczyni 
„strajku kobiet” wymyśliła, że  
w blasku fleszy obleje siedzibę PiS 
czerwoną farbą. Gdy zrealizowała 

swój plan i zaczęła perorować do 
zgromadzonych dziennikarzy, jej 
wystąpienie zakłóciła wkurzona nie 
na żarty pani sprzątaczka, rozpoczy-
nając taki oto dialog:
– Co tu jest zrobione!? Ja k*** sprzą-
tam tu! Kto to zrobił.
– Ja zrobiłam – odpowiedziała dum-
nie pani Lepmart. 
– No to niech pani umyje!
– Nie – odparła Lempart, po czym 
konty nuowała przemów ienie  
o tym, jak to uprzywilejowana klasa 
polityczna źle traktuje kobiety. Po 
raz kolejny potwierdza się, że życie 
pisze najlepsze puenty. Dlatego my 
nie mamy tu już nic do roboty. 

Było o opozycji, więc teraz 
dla symetrii słów kilka 
o występie przedstawiciela 

obozu rządzącego, niejakim Januszu 
Kowalskim. Pan poseł goszcząc  
w Radiu Zet, stwierdził, że prof. Hor-
ban z Rady Medycznej przy premie-
rze groził mu nożem. Dopytany przez 
dziennikarza o szczegóły, wyjaśnił, 
że ów profesor powiedział, że jak go 
(Kowalskiego) słucha, to mu się nóż w 
kieszeni otwiera. Zawsze uważaliśmy, 
że poseł Janusz to nieoszlifowany dia-
ment. Życzylibyśmy mu połamania 
nóg w dalszej karierze politycznej, 
ale boimy się, że wówczas mógłby 
nas oskarżyć o groźby karalne. 

gospodzki&Podróżny

Spotykają się dwie blondynki:
– Słyszałaś, znowu podrożało paliwo.

Na to druga:
– E... mnie to nie dotyczy... ja i tak zawsze 

tankuję za stówę.
  

Rozmawia dwóch kolegów:
– Kiedy moja żona spała wstałem  

i przygotowałem jej pyszne śniadanie. 
Tylko potem zgłodniałem, zjadłem 

wszystko i wróciłem do łóżka.
– To w czym problem?

– Bo nie dowiedziała się  
jakiego ma fajnego męża.

  

Rozmawiają dwie koleżanki:
– Mój mąż uważa, że ma ciało 

greckiego boga.
– A ma?

– Muszę mu wyjaśnić, że Budda  
nie jest greckim bogiem.

  

 – Tato – pyta synek – dlaczego  
cukierki są zawijane w takie 

szeleszczące papierki?
– Żebyśmy mogli usłyszeć,  

jak się mamusia odchudza.
  

– Szefie, dostanę podwyżkę?
– W żadnym wypadku!

– Bo powiem innym, że dostałem!
  

Żona do męża:
– Powiedz mi jakiś komplement.

– Kobieto, masz naprawdę 
wspaniałego męża.

 Humor: Wieści powiatowe i ponadpowiatowe:
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